
АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

СОЦІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА СОЦІОЛОГІЯ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

 

Анотація дисципліни: ВК1 «Соціологія та медична соціологія» належить до циклу 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

 

 

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: оволодіння студентами навичками соціологічного аналізу суспільства, 

визначення свого місця та ролі у ньому, формування розуміння закономірностей 

функціонування та розвитку медицини та охорони здоров’я як соціального інституту, 

взаємозв’язки здоров’я і соціальних аспектів життєдіяльностей людей, застосування у 

житті та медичній практиці соціологічних знань. 

 

Основні завдання:     

 забезпечення усвідомлення студентами значення соціальних підходів та 

індивідуально-особистісної орієнтації у професійній діяльності лікаря; 

 формування у студентів основи системного бачення суспільства, охорони здоров’я 

як складної функціональної системи, її якісно нових завдань і функцій у сучасному світі. 

 надання студентам необхідної теоретичної бази для формування холістичних 

підходів до людини, розуміння здоров’я як багатовимірного феномену, в контексті 

комплексного врахування різноманітних факторів, включаючи психосоматичні та 

соціокультурні чинники. 

 ознайомлення студентів з можливостями використання основних методів 

соціологічних досліджень у сфері медицини та охорони здоров'я. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

 



 

- фахові:  

ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації 

ФК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність 

ПРН27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 

 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (к.іст.н., доц. Трухманова С. Л.) 

 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК2 «Основи економічних теорій» належить до циклу 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: формування системи знань про сутність економічних процесів, засад 

формування економічної політики у галузі охорони здоров’я.  

 

Основні завдання: вивчення засад економічного життя суспільства; розкриття 

закономірностей розвитку економічної системи, які необхідні для поняття механізму 

функціонування медичних установ в ринкових відносинах. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

 

- фахові:  

ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації 

ФК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції 

ФК20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів 

ФК21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань 



ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність 

ПРН26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою 

ПРН27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 

ПРН29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньостатичними і 

кращими в сфері діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. 

Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; приймати участь у 

розробці локальних протоколів надання медичної допомоги. Проводити контроль якості 

медичного обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та 

безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати 

вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації 



надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 

діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

ПРН30. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами та своєму та інших закладах, організаціях та установами; 

застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу 

потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в 

конкурентному середовищі 

 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (доц. Вакар Т.В.) 

 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ. ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 3 «Основи психології. Основи педагогіки» належить до 

циклу дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна передбачає ознайомлення із базовими теоретичними знаннями з 

психології та педагогіки, розвиває вміння та навички щодо практичного 

використання отриманих психолого-педагогічних знань в практичній діяльності 

лікаря. 

Основні завдання:  ознайомити студентів із основними поняттями психології, її 

завданнями, предметом та методами; сформувати у майбутнього лікаря розуміння 

основних закономірностей еволюції психіки у філогенезі, антропогенезі та онтогенезі; 

ознайомити студентів із особливостями сенсорно-перцептивних явищ, їхніми основними 

параметрами та закономірностями; сформувати уявлення про мнемічні та атенційні 

процеси; ознайомити студентів із закономірностями мислення, його видами та 

мислительними операціями; сформувати уявлення про уяву та її прояви; сформувати 

основи для більш глибокого розуміння емоційно-вольових процесів; дати загальний 

начерк психології особистості; сформувати уявлення про основні поняття педагогіки.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- фахові: 

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

 Програмні результати навчання 



ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на 

підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або 

за його межами. 

ПРН14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 



станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 

 

Розробник: кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної 

освіти (к.психол.н., доц. Потоцька І.С.) 

 
 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЛОГІКА. ФОРМАЛЬНА ЛОГІКА 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 4 «Логіка. Формальна логіка» належить до циклу 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: дисципліна закладає основи знань з правил аналітичних міркувань, 

використання законів та принципів правильного мислення, формує у майбутнього 

фахівця культуру мислення. Дисципліна досліджує спосіб отримання нового знання в 

науці, фахових та буденних розмірковуваннях. 

 

Основні завдання: навчання студентів ефективним засобам побудови правильних 

міркувань та засобам знаходження причин появи логічних помилок і шляхів їх усунення; 

формування знань про форми мислення та закони і пояснення їх практичного значення 

для професійної діяльності майбутнього спеціаліста; створення належної теоретичної 

основи для вільного світоглядного самовизначення молодого спеціаліста; залучення 

студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю 

історію свого існування. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань.  

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії; 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

 

- фахові:  

ФК17. Здатність до ведення медичної документації. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 



обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (доц. Беднарчик Т.Р.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 5 «Етичні проблеми в медицині» належить до циклу 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: формування у студентів деонтологічних принципів медичного фахівця та вміння їх 

застосувати для вирішення специфічних проблем медицини. Набуття студентами навичок 

застосування етичних норм та принципів при вирішенні проблем у різноманітних реальних 

суперечливих ситуаціях. Це стосується відносин медпрацівника з пацієнтом, представниками 

хворого, колег по роботі, волонтерів, громадських активістів, представників влади.  

 

Основні завдання: закладати у майбутніх спеціалістів охорони здоров’я основи 

інтелігентного світогляду,  професійного мислення під впливом моралі і глибоких фахових знань 

та умінь. Засвоєння студентом теоретичних знань, необхідних для побудови оптимальної моделі 

поведінки при спілкуванні з хворими. Надання студентові сучасної інформації щодо нормативно-

правового регулювання професійної діяльності лікаря. Набуття відповідних навичок професійного 

спілкування в колективі. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. 

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних 

та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

ФК20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти здобувати 

сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести відповідальність за 

своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 



ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику 

способу комунікації. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти застосовувати їх у 

професійній діяльності. 

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх виконанні, 

нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній рівень 

правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних 

правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. Відповідати за свою 

громадянську позицію та діяльність. 

ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його збереження. 

Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження навколишнього середовища. 

Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо заходів до збереження та охороні 

навколишнього середовища. Нести відповідальність щодо виконання заходів збереження 

навколишнього середовища в рамках своєї компетенції. 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на підставі 

знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; визначати 

наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту; 

розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом навколишнього 

середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати аналіз захворюваності 

населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику в умовах 

закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи статистичні та лабораторні методи. 

Проводити оцінку впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяції на території обслуговування. 

ПРН29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, закладу 

охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньостатичними і кращими в сфері 

діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. Проводити відбір та 

використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання медичної допомоги, що розроблені 

на засадах доказової медицини; приймати участь у розробці локальних протоколів надання 

медичної допомоги. Проводити контроль якості медичного обслуговування; визначати фактори, 

що перешкоджають підвищенню якості та безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість 

медичних послуг; обґрунтовувати вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір 

раціональних форм організації надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного 

аналізу при виборі методів діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (доц. Беднарчик Т.Р.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ  

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 6 «Медична психологія» належить до циклу дисциплін 

професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: вивчення найбільш сучасних досягнень вітчизняної та зарубіжної медичної 

психології в питаннях психодіагностики, психологічної корекції, психологічної підтримки 

лікувального процесу в організації медико-психологічної допомоги; виховання у студента 

високої медичної культури, глибокої моральності, милосердя, психологічного, 

психогігієнічного, психопрофілактичного підходу до хворого. 

Основні завдання:   
Демонструвати володіння принципами медичної деонтології запобігати виникненню 

ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів. 

Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи 

психотерапії у медичній практиці. 

Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих. 

Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адоптації хворих за 

допомогою методів психологічного дослідження. 

Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими ти їх родичами з 

урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового 

психологічного клімату у медичному середовищі. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

Інтегральна: 
ІК. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у 

сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. 

Загальні (ЗК): 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

Спеціальні (фахові, предметні) (ФК):  

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 



ФК 19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

ФК 20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів. 

ФК 21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 



дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: 11,12,13,14,15,16, 19,21) в умовах закладу охорони здоров’я, 

за його межами та на етапах медичної евакуації на підставі попереднього клінічного 

діагнозу. 

ПРН 28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 

ПРН 29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньо статичними і 

кращими в сфері діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. 

Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; приймати участь у 

розробці локальних протоколів надання медичної допомоги. Проводити контроль якості 

медичного обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та 

безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати 

вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації 

надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 

діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

ПРН 30.Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами та своєму та інших закладах, організаціях та установами; 

застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу 

потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в 

конкурентному середовищі. 

 

 

Розробник: кафедра медичної психології та психіатрії з курсом ПО (ас. Мацько 

Н.Г.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ  

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 7 «Основи біоетики та біобезпеки» належить до циклу 

дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: отримання базових знань, що охоплюють моральну проблематику діяльності 

людини в медицині та біології, а також аналіз моральності людських дій в біологічно-

медичній галузі та в охороні здоров'я, стосовно її відповідності моральним нормам і 

вартостям, а також отримання знань стосовно питання забезпечення безпеки 

життєдіяльності та збереження здоров'я і життя людини 

Основні завдання:  Вивчення законів, принципів і правил регулювання професійної 

поведінки медичних працівників та дослідників, що сприяє безпеці використання нових 

медичних технологій і попереджає лікарів і вчених про неприпустимість нанесення шкоди 

людині; формування поваги до життя та гідності здорової і хворої людини; оволодіння 

вміннями не тільки ідентифікувати та аналізувати конфліктні ситуації, що виникають на 

стику медицини, біології, філософії та юриспруденції, але й визначати конкретні шляхи 

їхнього розв’язання; оволодіння вміннями регулюватися новими етичними принципами 

(тобто нооетикою), для запобігання глобальної екологічної кризи; оволодіння вміннями 

спілкування з колегами, хворими та їхніми родичами з урахуванням їх психологічних 

особливостей, сприяння створенню здорового психологічного клімату в медичному 

середовищі; оволодіння вміннями використовувати морально-етичні та деонтологічні 

принципи спілкування з хворими на шкірні, венеричні, інфекційні, онкологічні, внутрішні, 

дитячі, хірургічні, генетичні, психічні, неврологічні хвороби. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

- фахові:  

ФК12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, 

фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань 

планування сім’ї та підбору метода контрацепції. 

ФК15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

ФК17. Здатність до ведення медичної документації. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0


ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації. 

ФК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

ФК20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів. 

ФК21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації. 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність. 

ПРН22. Оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі анамнестичних даних, загального огляду, бімануального, 

зовнішнього та внутрішнього акушерського обстеження шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури. В умовах лікувальної 

установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та гінекологічного 

обстеження жінки, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням 

стандартної процедури: проводити оцінку пацієнтки та медичних критеріїв прийнятності 

методу контрацепції; визначати план обстеження пацієнтки перед вибором методу 

контрацепції; проводити консультування з питань планування сім’ї; проводити підбір 

сучасного методу контрацепції для різних категорій населення. 

ПРН25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

ПРН26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 



професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

ПРН27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 

ПРН29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньо статичними і 

кращими в сфері діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. 

Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; приймати участь у 

розробці локальних протоколів надання медичної допомоги. Проводити контроль якості 

медичного обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та 

безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати 

вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації 

надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 

діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

ПРН30. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами в своєму та інших закладах, організаціях та установах; 

застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу 

потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в 

конкурентному середовищі. 

 

 

Розробник: кафедра загальної гігієни та екології (д.мед.н., проф. Сергета І.В.) 
  

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНОЗЕМНА МОВА 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» 

 

Анотація дисципліни: ВК 8 «Іноземна мова»  належить до циклу дисциплін 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки  підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна спрямована на формування іншомовної професійно орієнтованої 

комунікативної компетентності; закладає основи базових лексико-граматичні знань для 

ефективного виконання студентами субтесту з англійської мови професійного 

спрямування ліцензійного іспиту «Крок 1».  

Основні завдання: сформувати уміння інтерпретувати зміст загальнонаукової 

літератури англійською мовою, спілкуватися англійською мовою в усній та письмовій 

формах, використовувати базові знання англійської мови під час з виконання субтесту з 

англійської мови професійного спрямування ліцензійного іспиту «Крок 1»; розвивати 

іншомовні комунікативні навички загальноосвітнього, фахового та культурологічного 

характеру. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна:  

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

- загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

- фахові: 

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 



відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

 

Розробник: кафедра іноземних мов з курсом латинської мови та медичної 

термінології (к.пед.наук, доц. Кондратюк А.Л.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 9 «Актуальні питання гастроентерології» належить до 

циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна ознайомлює студентів з сучасними поглядами на основні 

питання гастроентерології, сучасні діагностичні методики, етіологічний, 

патогенетичний та синдромальний підхід лікування з проведенням диференційної 

діагностики з іншими хворобами та профілактику гастроінтестинальної патології.  

Основні завдання:  формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, 

навички та розуміння для вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі охорони 

здоров’я, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та 

симптомів гастроентерологічних захворювань, що потребують особливої тактики ведення 

пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій; 

формування уміння застосовувати знання з патології органів шлунково-кишкового тракту 

в процесі подальшого навчання та професійній діяльності відповідно до принципів 

доказової медицини. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань. 

- загальні:  

ЗК 1. Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу, здатність 

вчитися і бути сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- фахові:  

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при 

лікуванні захворювань 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 



ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 11.Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 13.Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК 15.Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1.Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2.Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3.Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН 4.Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5.Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН 6.Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7.Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8.Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9.Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10.Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 11.Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на 

підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або 

за його межами. 



ПРН 12.Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 

6,7,8,9,10,12,15,16,17,19, 28,30,31,32,37,46,52). 

ПРН 13.Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 

2,6,9,15,19, 20,22,25,34,37,40,42,46,56) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. 

Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: 

21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101). Призначати лабораторне та/або 

інструментальне обстеження хворого (за списком  4: 6,7,8,9,10,12, 15,16,17,19, 

28,30,31,32,37,46,52) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за 

списком 2: 21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати 

попередній клінічний діагноз (за списком 2: 21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14.Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: 21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101) в умовах закладу 

охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації на підставі 

попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15.Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні (за списком 2: 

21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101) в умовах закладу охорони здоров’я, за його 

межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у польових умовах на підставі 

попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16.Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101) в умовах закладу 

охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових 

умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 21.Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 12, 17) на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 23.Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 

людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 25.Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

 

Розробник: кафедра внутрішньої та сімейної медицини (д.м.н., проф. Палій І.Г, 

к.м.н., доц. Чернова І.В.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕФРОЛОГІЇ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 10 «Актуальні питання нефрології» належить до циклу 

дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціалізованих знань в галузі нефрології, а 

саме, здобуття та поглиблення вмінь, навичок та  спроможності діагностувати, 

проводити диференційний діагноз та лікувати основні захворювання сечовидільної 

системи, що є необхідними у професійній діяльності лікаря, які базуються на основі 

освітньо-професійної програми спеціаліста. 

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти системи знань та навиків 

щодо визначення етіологічних та патогенетичних факторів захворювань нирок, вміння 

класифікувати та аналізувати клінічну картину захворювань сечовидільної системи,  

спроможності виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення захворювань сечовидільної 

системи, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз а також, здатності складати 

план обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних 

досліджень, проводити диференційну діагностику, обґрунтовувати та визначити тактику 

ведення хворого, призначати немедикаментозне та сучасне медикаментозне лікування при 

нирковій патології, визначати прогноз та працездатність хворих. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 



ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

Ф15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

ФК16. Здатність до проведення експертизи працездатності.  

ФК17. Здатність до ведення медичної документації. 

ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  



ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз захворювання (за списком 2). Призначати лабораторне та/або інструментальне 

обстеження хворого (за списком 4) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за 

допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику 

захворювань (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним 

алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані 

лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній 

клінічний діагноз (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі охорони 

здоров’я та за його межами), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в 

умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики 

фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21.Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) на підставі попереднього 

клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 



людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

ПРН 27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

 

 

Розробник: кафедра внутрішньої медицини №1 (д.мед.н., проф. Станіславчук М.А.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПОБІЧНА ДІЯ ЛІКІВ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 11 «Побічна дія ліків» належить до циклу дисциплін 

професійної підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: набуття кожним студентом теоретичних знань та практичних навичок щодо 

основних принципів обгрунтування раціонального й безпечного для здоров’я людини 

застосування лікарських засобів з урахуванням виникнення можливих побічних реакцій. 

Досягнення мети дозволить підготувати студентів до практичної діяльності, якісного 

виконування функціональних обов’язків, пов’язаних з раціональним вибором лікарських 

препаратів, що сприятиме зменшенню частоти виникнення побічних реакцій на лікарські 

засоби, попередження поліпрагмазії та лікарської хвороби. 

Основні завдання: надання студентам теоретичних знань щодо визначення основних 

видів, причин, механізмів розвитку, клінічних проявів можливої побічної дії, симптомів 

передозування ліків та заходів, що запобігають виникненню та сприяють усуненню 

небажаних реакцій при призначенні лікарських засобів і їх взаємодії з іншими 

медикаментами. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна:спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

- фахові: 

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

Програмні результати навчання 



ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком  4). 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

 

Розробник: кафедра кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології (к. мед. 

н., доц. Семененко С.І.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

БІОСТАТИСТИКА 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК12 «БІОСТАТИСТИКА» належить до циклу дисциплін 

професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: оволодіння теоретичними основами, сучасними принципами доказової 

медицини та теоретичними основами біостатистики; визначення та аналіз основних 

біостатистичних показників та критеріїв; засвоєння методичних та теоретичних основ 

формування статистичних сукупностей для подальшого адекватного їх аналізу; вміння 

оцінювати результати аналізу за окремими критеріями та у взаємозв’язку з чинниками, що 

на них впливають; розуміння сучасних концепцій та методів аналізу даних, матеріалів та 

методів наведених в наукових публікаціях за обраною темою/спеціалізацією. 

Основні завдання: вивчення навчальної дисципліни «Біостатистика» є оволодіння 

теоретичними знаннями, практичними навичками та вміннями щодо:   

- планування, організації та тактики статистичних досліджень;   

- визначення необхідного обсягу та методу статистичної оброки даних досліджень;   

- вміння обчислювати та використовувати різні статистичні показники, параметри 

статистичних сукупностей;  

- оцінювання вірогідність отриманих результатів;  

- засвоєння методичних та теоретичних основ формування статистичних 

сукупностей для їх подальшого адекватного аналізу; 

- встановлення статистичних закономірностей, формулювання та тестування 

статистичних гіпотез;   

- визначення стратегії пошуку медичної інформації;   

- організація та проведення мета-аналізу; 

- визначення методів графічного зображення результатів статистичного аналізу; 

- статистичних методів аналізу даних, базових процедур та термінології. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

- фахові:  

ФК17. Здатність до ведення медичної документації. 

ФК 18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації. 



ФК 19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

ФК 20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини.Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

ПРН 27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 



статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 

ПРН29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньо статичними і 

кращими в сфері діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. 

Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; приймати участь у 

розробці локальних протоколів надання медичної допомоги. Проводити контроль якості 

медичного обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та 

безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати 

вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації 

надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 

діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

 

Розробник: кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я (доц. 

Паламар І.В.) 



 

 

АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ВЕРТЕБРОЛОГІЯ  

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 13 «Вертебрологія» належить до циклу дисциплін 

професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: предметним напрямком програми є різноманітні методи лікування та ЛФК, які 

використовуються для лікування захворювань хребта та вертеброгенної патології 

внутрішніх органів та систем, програма орієнтована на отримання знань з діагностики та 

лікування різної патології хребтових сегментів та виявлення вертеброгенної патології 

внутрішніх органів та систем, сфокусована на відновлення функціональних розладів, які 

виникли внаслідок патології хребтових сегментів, формування практичних навичок та 

вмінь: застосовування основних методів діагностики захворювань хребта і 

вертеброгенних захворювань внутрішніх органів; використання основних методів 

вертебрологічного лікування. 

Основні завдання:  1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш 

поширених захворювань хребта; 2. Аналізувати типову клінічну картину найбільш 

поширених захворювань хребта; 3. Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення 

найбільш поширених захворювань хребта; 4. Проводити диференціальну діагностику, 

обґрунтовувати і сформулювати попередній діагноз найбільш поширених захворювань 

хребта; 5. Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та 

інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених захворювань 

хребта та їх ускладненнях; 6. Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш 

поширених захворювань хребта; 7. Проводити медичні маніпуляції згідно списку 5 ОКХ; 

8. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 

фахівця та принципами фахової субординації в клінічній вертебрології.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 



ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  
ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

Програмні результати навчання 
ПРН 1. Уміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення,  Уміти  

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання.  Уміти  

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності.  Уміти  

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації.  Уміти  

застосувати засоби саморегуляції,  Уміти  пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та  Уміти  

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки,  Уміти  визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження.  Уміти  формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 18, 



26, 31, 32, 40, 45, 49). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 5, 7, 8, 17, 

36, 39, 40, 41, 50, 51) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; 

IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143). Призначати лабораторне та/або 

інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 18, 26, 31, 32, 40, 45, 49) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 

38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, 

за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, 

дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній 

клінічний діагноз (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації 

на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143) в умовах 

закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у 

польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у 

т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 20, 23, 24, 27) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких 

обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної 

ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, 

використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 20, 23, 24, 27) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 

20, 23, 24, 27) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1, 2, 4, 9, 12) на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

Розробник: кафедра Фізичної та реабілітаційної медицини (доцент Кравець Р.А.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНОЇ ПАТОМОРФОЛОГІЇ 

(ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ) 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» 

 

Анотація дисципліни: ВК 14 «Актуальні проблеми клінічної патоморфології 

(загальні поняття)» належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки 

фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна поглиблює і систематизує знання про сучасні методи 

морфологічних досліджень, етіології, патогенезу й клінічних проявів хвороб, структурних 

основ ускладнень та наслідків хвороб, пухлин та передпухлинних станів, нормативну 

медичну документацію. Дисципліна необхідна для успішного засвоєння низки клінічних 

дисциплін та формування клінічного мислення, що формує профіль магістра медицини. 

Основні завдання: засвоєння основ сучасних методів морфологічного дослідження, 

трактування етіології, патогенезу та клінічних проявів хвороб в поєднанні з 

морфологічними змінами на різних етапах розвитку хвороби, структурних основ 

ускладнень та наслідків хвороб, що вивчаються впродовж курсу, поглиблене вивчення 

сучасних методів діагностики пухлин та передпухлинних станів, вивчення принципів 

формулювання клінічного та патологоанатомічного діагнозів згідно сучасних 

нормативних документів та актів. Формує здатність до інтерпретації традиційних та 

новітніх молекулярно-генетичних та патоморфологічних досліджень. 

Компетентності, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна: 

- інтегральні: 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

- загальні: 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності; 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії; 

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою; 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

- фахові: 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів; 

 

 

 

Програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна: 



ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації. 

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність. 

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4:20-23, 

54). 

 

Розробник: кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права 

(асистент Бевз В.О.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ФІЗИЧНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА МЕДИЦИНА 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 15 «Фізична та реабілітаційна медицина» належить до 

циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: Метою освоєння дисципліни є формування у студентів уявлення про 

організацію, засоби, форми та методи медичної реабілітації. Фізична реабілітація 

передбачає усунення або компенсацію функціональних розладів, які виникли внаслідок 

захворювань, травм, професійної діяльності та занять спортом.  

Основні завдання:  1. Ознайомлення студентів з сучасною системою фізичної та 

реабілітаційної медицини, основними нормативними документами в галузі медичної 

реабілітації, організаційними принципами роботи реабілітаційної команди. 2. 

Ознайомлення з основними організаційними підходами медичної реабілітації в Європі, 

США, Канаді. 3. Ознайомлення студентів з міжнародною класифікацією функціонування, 

обмежень життєдіяльності та здоров'я (МКФ), її основними розділами, термінологією, 

можливостями практичного застосування. Вивчення понять тимчасова непрацездатність, 

інвалідність, медико-соціальна експертиза. Студент повинен знати основи 

функціонування організму людини, мати необхідний обсяг знань про реабілітаційні 

технології. 4. Вивчення різних аспектів реабілітації: медичного, фізичного, 

психологічного, професійного та соціально-економічного. 5. Вивчення методів оцінки 

функціональних порушень, інструментів оцінки функціонування. 6. Вивчення принципів 

кінезітерапії, ерготерапії та інших реабілітаційних складових. Розуміння показів та 

протипоказів до призначення реабілітаційних заходів та особливостей їх проведення. 7. 

Ознайомлення студентів з обладнанням і технічними засобами фізичної та реабілітаційної 

медицини. 8. Ознайомлення студентів з основними принципами проведення 

реабілітаційних заходів у дорослих та дітей. 9. Ознайомлення студентів з основними 

принципами фізичної та реабілітаційної медицини в клінічній практиці (неврології, 

кардіології, травматології та ортопедії, пульмонології, онкології). 10. Ознайомлення 

студентів з принципами розробки індивідуальних реабілітаційних програм.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 



ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  
ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 16. Здатність до проведення експертизи працездатності.  

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

Програмні результати навчання 
ПРН 1. Уміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення,  Уміти  

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання.  Уміти  

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності.  Уміти  

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та  Уміти  

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки,  Уміти  визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження.  Уміти  формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 



компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 18, 

26, 31, 32, 40, 45, 49). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 5, 7, 8, 17, 

36, 39, 40, 41, 50, 51) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; 

IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143). Призначати лабораторне та/або 

інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 18, 26, 31, 32, 40, 45, 49) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 

38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, 

за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, 

дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній 

клінічний діагноз (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації 

на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143) в умовах 

закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у 

польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у 

т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 20, 23, 24, 27) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких 

обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної 

ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, 

використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 20, 23, 24, 27) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 

20, 23, 24, 27) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1, 2, 4, 9, 12) на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 



охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

Розробник: кафедра Фізичної та реабілітаційної медицини (доцент Кравець Р.А.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ ЛІКАРЯ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 16 «Комунікативні навички лікаря» належить до циклу 

дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціальзованих знань з професійної комунікації лікаря 

з пацієнтом та його родиною, у медичному середовищі (з колегами); дає уявлення про  чинники, 

що впливають на встановлення та підтримання контакту з пацієнтом в процесі лікувально-

діагностичної взаємодії, достатнього для досягнення лікувальних цілей; засоби психологічного 

впливу (психологічні інструменти) у процесі професійного діалогу з хворим (навики активного 

слухання, мовлення, прийоми заспокоєння, мотивування, інформування, інтерпретації, 

конфронтації, прояву емпатії); тактику та стратегію у типових ситуаціях лікувально-діагностичної 

взаємодії (консультування пацієнта, проведення діагностики, повідомлення діагнозу). 

Основні завдання:  оволодіння базовими навичками ефективної комунікації на основі 

розуміння видів комунікації, її складових, типів інтерпретацій, можливих перешкод; формування у 

здобувачів вищої освіти цілісного уявлення щодо ролі, змісту та значення професійної комунікації 

лікаря в процесі лікувально-діагностичної взаємодії; принципів спілкування з родиною хворого; 

організації робочого часу лікаря з позицій тайм-менеджменту, значення професійного розвитку та 

психологічних компетенцій для виконуваної діяльності ( самопрезентація, «soft-skills»); шляхи та 

засоби профілактики професійної дезадаптації та емоційного вигорання; формування навичок 

профілактики та подолання медичних конфліктів; розвиток здатності до впевненого і 

високоефективного спілкування. Сприяє розширенню знань стосовно розвитку адаптивної моделі 

поведінки у типових ситуаціях лікувальної взаємодії та ситуаціях, коли учасники лікувального 

процесу демонструють ознаки психічного стресу; вміння усвідомлювати свої емоції та розуміти 

почуття інших людей.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись 

іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної 

допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

 

 

Програмні результати навчання 



ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти здобувати 

сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести відповідальність за 

своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем 

автономності. 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти застосувати 

засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) життя та діяльності. 

Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести відповідальність за своєчасне 

використання методів саморегуляції. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, підрозділі, 

закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись іноземною 

мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при підготовці документів 

державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній діяльності. Нести відповідальність 

за вільне володіння державною мовою, за розвиток професійних знань. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти застосовувати їх 

у професійній діяльності.  

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній рівень 

правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних 

правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. Відповідати за свою 

громадянську позицію та діяльність. 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на підставі 

знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз 

захворювання (за списком 2). Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження 

хворого (за списком 4) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі 

стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний 

або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. 

Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення та логічного аналізу. 

ПРН14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за 

списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації на 

підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН30. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з 

колегами в своєму та інших закладах, організаціях та установах; застосовувати інструменти 

просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу потреб населення, в умовах 

функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в конкурентному середовищі.  

  

Розробник: кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти 

(асистент Герасимук В.А.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ СТОМАТОЛОГІЇ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 17 «Основи стоматології» належить до циклу дисциплін 

професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: Навчальна дисципліна «Основи стоматології» – це клінічний курс, 

предметом вивчення якого є питання обстеження хворого зі стоматологічною 

патологією, провідних синдромів і симптомів у стоматології, проявів соматичних 

захворювань в порожнині рота, характеру та принципів їх лікування, ускладнень 

найбільш поширених захворювань, надання невідкладної та доспеціалізованої 

допомоги, заходів первинної та вторинної профілактики найбільш поширених 

стоматологічних захворювань. 

Основні завдання:  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: знати клініко-анатомічну будову зубів та строки їх прорізування, основні 

симптоми захворювань зубів, пародонта, слизової оболонки та щелепно-лицевої ділянки у 

дітей та дорослих, особливо тих, що потребують невідкладної допомоги; допомогу при 

больовому синдромі, травмах та кровотечах; прояви в порожнині рота інфекційних та 

соматичних захворювань; ознаки передракових захворювань та раку СОПР та щелепно-

лицевої ділянки. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 



ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК17. Здатність до ведення медичної документації. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за 

списком  4 ОПП «Медицина»  4-25, 30-38, 42, 45, 49). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1 ОПП 

«Медицина» 2, 4, 9, 14, 23-24, 46, 47, 51, 55), шляхом прийняття обґрунтованого рішення. 

Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2 

18, 19, 22, 28, 32-36, 57, 63, 66, 74, 117-126, 135, 137, 133, 139, 149, 153, 154, 156, 165, 167, 

170, 172, 173, 174, 177, 187-201) Призначати лабораторне та/або інструментальне 

обстеження хворого (за списком 4 4-25, 30-38, 42, 45, 49).  шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати 

диференціальну діагностику захворювань (за списком 2 18, 19, 22, 28, 32-36, 57, 63, 66, 74, 

117-126, 135, 137, 133, 139, 149, 153, 154, 156, 165, 167, 170, 172, 173, 174, 177, 187-201) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального 

обстеження хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2 18, 19, 

22, 28, 32-36, 57, 63, 66, 74, 117-126, 135, 137, 133, 139, 149, 153, 154, 156, 165, 167, 170, 

172, 173, 174, 177, 187-201) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2 ОПП «Медицина» 18, 19, 22, 28, 32-36, 57, 63, 66, 74, 117-126, 

135, 137, 133, 139, 149, 153, 154, 156, 165, 167, 170, 172, 173, 174, 177, 187-201)   в умовах 

закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації на підставі 

попереднього клінічного діагнозу. 



ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання 

(за списком 2 ОПП «Медицина» 18, 19, 22, 28, 32-36, 57, 63, 66, 74, 117-126, 135, 137, 133, 

139, 149, 153, 154, 156, 165, 167, 170, 172, 173, 174, 177, 187-201)  в умовах закладу 

охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у польових 

умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2 18, 19, 22, 28, 32-36, 57, 63, 66, 74, 117-126, 135, 137, 133, 139, 

149, 153, 154, 156, 165, 167, 170, 172, 173, 174, 177, 187-201) в умовах закладу охорони 

здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на 

підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3 1-35) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин 

(закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в 

польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи 

стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги 

на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3 1-35)  в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3 1-35)  в 

умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5 1-3, 5-7, 9-13, 15, 21, 22, 

27) на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню 

та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини.Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

 

Розробник: курс «Основ стоматології» кафедри хірургії №2 (к.м.н., доц. Ліхіцький 

О.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Військова терапія 
підготовкифахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 18 «Військова терапія»належить до циклу дисциплін 

професійно-орієнтованої підготовкифахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна надає можливість отримання спеціальзованих знань, з 

профілактики, діагностики талікування захворювань на етапах медичної евакуації у 

військовий і мирний час.Базуються на вивченні студентами анатомії 

людини,медичної біології, гістології, цитології та ембріології, патоморфології, 

фізіології,патофізіології, медичної і біологічної фізики, біоорганічної та біологічної 

хімії,мікробіології, вірусології та імунології, фармакології, токсикології, клінічної 

фармакології таклінічної фармації, радіології та радіаційної медицини, пропедевтики 

внутрішньої медициниі інтегрується з цими дисциплінами.Закладає основи для 

вивчення студентами «Військовоїтерапії», що передбачає інтеграцію викладання з 

цими дисциплінами та застосування знань з військової терапії в процесі подальшого 

навчання та у професійній діяльності 

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо 

клініки, діагностики та лікування різних формсучасної бойової терапевтичної патології, 

проведенні медичного сортування уражених та надання невідкладноїдопомоги при 

захворюваннях, викликаних дією на організм термічних факторів, іонізуючого 

випромінювання, отруєнь бойовими отруйними речовинами на етапах надання першої 

лікарської таспеціалізованої терапевтичної допомоги.Ппознайомитись з організаційно-

штатною структурою терапевтичних та хірургічнихвідділень, а також відділень реанімації 

та інтенсивної терапії; ознайомитись з обов'язками начальника відділення, старшого 

ординатора, чергового лікаря. Військова терапія формує здатність до інтерпретації 

традиційних стандартів діагностики та лікування терапевтичної патології та новітніх 

протоколів надання медичної допомоги на полі бою, за якими навчають у країнах НАТО. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- Інтегральної (ІК): Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сферіпрофесійної діяльності або галузі знань і є основою для 

оригінального мислення тапроведення досліджень, критичне осмислення проблем у 

галузі та на межі галузей знань. 

- Загальних (ЗК): 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і 

бутисучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; 

навичкиміжособистісної взаємодії. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність  

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність допошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища  



- Спеціальні (фахові, предметні) (ФК): 

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів.  

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань.  

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів.  

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги.  

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 10. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. 

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

Програмні результати навчання для дисципліни: 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 4-20, 

21, 26, 29-40, 42, 44,  46-49). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 2, 3, 6-

7,9-11, 14-16, 21-24, 26, 28, 30-37, 39, 40, 42, 45, 47-50, 55, 56, 57) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз 

захворювання (за списком 2: 1,  3- 5,  9, 18, 32, 34, 36, 46, 57, 59, 63, 64, 71, 73, 74, 82, 87, 

94, 101, 118, 136, 147, 149-157, 161-165, 169-176, 178-181, 183, 186, 188-189, 195, 198). 

Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком  4: 4-20, 

21, 26, 29-40, 42, 44,  46-49) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні (за списком 2: 1,  

3-5,  9, 18, 32, 34, 36, 46, 57, 59, 63, 64, 71, 73, 74, 82, 87, 94, 101, 118, 136, 147, 149-157, 

161-165, 169-176, 178-181, 183, 186, 188-189, 195, 198) в умовах закладу охорони здоров’я, 

за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у польових умовах на підставі 

попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 1,  3- 5,  9, 18, 32, 34, 36, 46, 57, 59, 63, 64, 71, 73, 74, 82, 87, 

94, 101, 118, 136, 147, 149-157, 161-165, 169-176, 178-181, 183, 186, 188-189, 195, 198) в 

умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч. у 

польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 1-5, 7, 8, 16, 18-20, 22, 

23, 24, 27, 31, 35) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за 

будь-яких обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах 

надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого 

часу, використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого 

анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 1-5, 7, 8, 16, 18-20, 22, 23, 24, 27, 31, 

35) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 



ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 1-5, 7, 8, 

16, 18-20, 22, 23, 24, 27, 31, 35) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних 

схем. 

ПРН 20. Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення 

та військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. у польових умовах, під час 

розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-

евакуаційного забезпечення. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1-5, 8, 10-14, 15, 17, 21) на 

підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

 

Розробник: кафедра внутрішньої медицини №2 (к. мед. н., ас. Нечипорук С.В.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ВІЙСЬКОВА ХІРУРГІЯ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» 

 

Анотація дисципліни: Вибіркова дисципліна ВК 19 «Військова хірургія» 
належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 

222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – дифереційний залік. 

Цілі: засвоєння теоретичних та практичних знань з патогенезу, клінічних проявів, 

методів діагностики, етапного консервативного та оперативного лікування сучасної 

бойової травми різного походження та різних локалізацій, ранніх та пізніх її ускладнень із 

забезпеченням сортування й евакуації поранених, етапності й наступності лікувального-

реабілітаційного процесу. 

Основні завдання: забезпечити набуття студентами теоретичних знань, практичних 

навичок та професійних вмінь, достатніх для:  

• розуміння суті та особливостей сучасної бойової травми різних локалізацій 

(механічних і вогнепальних пошкоджень, опікової хвороби, комбінованих радіаційних і 

хімічних уражень, травматичної хвороби та ранової інфекції); 

• розуміння медичного сортування поранених, надання їм долікарської, першої 

лікарської, кваліфікованої і спеціалізованої хірургічної допомоги в умовах сучасних 

бойових дій і надзвичайних ситуацій мирного часу; 

• діагностики та складання алгоритмів лікування сучасних вогнепальних поранень і 

закритих пошкоджень кінцівок і суглобів, черепа і головного мозку, хребта і спинного 

мозку, грудей, черева, таза і тазових органів та ін. на етапах медичної евакуації. 

Компетентності, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна: 

інтегральна 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

загальні 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися та 

оволодівати сучасними знаннями 

ЗК2 Здатність застосовувати сучасні знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння предметної діяльності. 

ЗК4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, здатність до 

пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8 Визначеність та наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

фахові 

ФК1 Навички опитування та фізикального обстеження пацієнта. 

ФК2 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3 Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу. 



ФК5 Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювання. 

ФК6 Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювання. 

ФК7 Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК8 Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК9 Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК10 Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. 

ФК11 Навички виконання медичних маніпуляцій. 

 

Програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна: 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 11. Збирати дані про скарг пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта й трактувати його результати 

ПРН 12.  Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі лабораторних та інструментальних досліджень  

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 1.2, 1.5-

1.9, 1.12-1.17, 1.19-1.32, 1.35, 1.37-1.40, 1.43, 1.45, 1.46, 1.48-1.52, 1.53-1.56) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз захворювання (за списком 2: 8, 10, 17, 22, 42, 54, 63, 72, 74, 75, 97, 122, 133, 135, 

141-144). Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за 

списком 4: 1, 2, 7, 8, 10-17, 27-33, 42, 46-49) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, 

за допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику 

захворювань (за списком 2: 8, 10, 17, 22, 42, 54, 63, 72, 74, 75, 97, 122, 133, 135, 141-144) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального 

обстеження хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2: 8, 10, 17, 

22, 42, 54, 63, 72, 74, 75, 97, 122, 133, 135, 141-144) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення та логічного аналізу.  

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2: 8, 10, 17, 22, 42, 54, 63, 72, 74, 75, 97, 122, 133, 135, 141-144) в умовах закладу 

охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у польових 

умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 8, 10, 17, 22, 42, 54, 63, 72, 74, 75, 97, 122, 133, 135, 141-144) в 

умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч. у 

польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 

17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 35) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та 



оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) 

у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та 

обмеженого часу, використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та 

можливого анамнезу, знання  

про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних 

норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 

26, 29, 31, 33, 34, 35) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 35) в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем. 

ПРН 20 Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення 

та військовослужбовців з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного 

забезпечення. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,  10, 11-15, 

17, 20, 21, 22) на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану 

пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні 

методики. 

 

Розробники:  
кафедра хірургії №1 з курсом урології,  

кафедра травматології та ортопедії 

Доцент Кривецький В.Ф., Доцент Фомін О.О., Асистент Кирищук І.Г. 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

Анотація дисципліни: ВК  20 «Екстрена та невідкладна медична допомога» належить до 

циклу дисциплін професійної підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – диференційований залік. 

Цілі: формування у майбутніх фахівців знань умінь і компетенцій діагностування 

невідкладних станів, проведення лікувально-евакуаційних заходів, визначення тактики надання 

екстреної медичної допомоги за будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу 

згідно з визначеною тактикою, використовуючи стандартні схеми, надавати екстрену медичну 

допомогу. 

Основні завдання: формування у здобувачів вищої освіти знань щодо діагностики, 

визначення тактики лікування та надання екстреної медичної допомоги відповідно до існуючих 

протоколів  з медицини невідкладних станів:  асфіксія, гіпертонічний криз, гостра дихальна 

недостатність, гостре отруєння, електротравма, зовнішні кровотечі, зупинка кровообігу і дихання, 

коми, непритомність, опіки, переохолодження, утоплення, шоки. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна:спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у 

сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань 

- загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність 

вчитися і бути сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної 

діяльності. 
ЗК.4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій;  здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел 
ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 
- фахові: 

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги 

ФК 10.  Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. 

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 



ФК 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів щодо інфекційних захворювань. 
ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

ФК 19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, 

соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я 

індивідуума, сім'ї, популяції. 
Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти здобувати 

сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести відповідальність за 

своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем 

автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти застосувати 

засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) життя та діяльності. 

Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести відповідальність своєчасне 

використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі.Нести відповідальність за вибір та тактику 

способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись іноземною 

мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при підготовці документів 

державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній діяльності. Нести відповідальність 

за вільне володіння державною мовою, за розвиток професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти застосовувати їх у 

професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх виконанні, 

нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній рівень 

правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних 

правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. Відповідати за свою 

громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його збереження. 

Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження навколишнього середовища. 

Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо заходів до збереження та охороні 

навколишнього середовища. Нести відповідальність щодо виконання заходів збереження 

навколишнього середовища в рамках своєї компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на підставі 

знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком  4: 8, 26, 38). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 5, 6, 9, 14, 15, 21, 

23, 24, 26, 34, 39, 40, 42, 50) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз захворювання (стані (за списком 3: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35). Призначати лабораторне та/або 



інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 8, 26, 38)шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику 

захворювань (за списком 3: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 

32, 33, 34, 35)  шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, 

використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та 

інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз при 

невідкладному стані  (за списком 3: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 31, 32, 33, 34, 35)  шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану стані (за списком 3: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі охорони здоров’я та за його 

межами) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та 

обмеженого часу, використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого 

анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стані (за списком 3: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35)  в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогушляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану стані (за списком 3: 1, 2, 3, 8, 9, 

10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35) в умовах обмеженого 

часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 20. Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення та 

військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. у польових умовах, під час 

розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного 

забезпечення.  

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13) на 

підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на виробництві, 

використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, серед закріпленого 

контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових людей, що підлягають 

диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів в 

межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. Здійснювати систему заходів первинної 

профілактики в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. Організовувати 

проведення серед закріпленого контингенту населення заходів вторинної та третинної 

профілактики, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, 

профілактичний медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 24. Планувати та проводити профілактичні й протиепідемічні заходи для запобігання 

розповсюдження інфекційних хвороб (за списком 2.XI: 166, 168, 187, 192, 193, 196, 200, 201 ) в 

умовах закладу охорони здоров’я на підставі результатів епідеміологічного обстеження осередків 

інфекційних хвороб, епідеміологічного аналізу, використовуючи існуючі профілактичні та 

протиепідемічні методи. Виявляти в умовах закладу охорони здоров’я, використовуючи 

статистичні й лабораторні методи групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику та 

здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності населення. Проводити 

виявлення і ранню діагностику інфекційні захворювання (за списком 2.XI: 166, 168, 187, 192, 193, 

196, 200, 201), первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби.  

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу охорони 

здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості професійної діяльності 

людини.Вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення на підставі 

нормативних документів, використовуючи стандартну технологію. Готувати звіти про особисту 

виробничу діяльність, використовуючи офіційні облікові документи за типовою формою. 

ПРН 28. Визначати негативні фактори навколишнього середовищана підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; визначати 

наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту; 

розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом навколишнього 



середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати аналіз захворюваності 

населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризикув умовах 

закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи статистичні та лабораторні методи. 

Проводити оцінку впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяціїна території обслуговування. 

 

Розробник: кафедра медицини катастроф та військової медицини (доц. М.В. Матвійчук, 

доц. Н.Д. Корольова) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТРОПІЧНІ ХВОРОБИ (ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ) 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 21 «Тропічні хвороби (для іноземних студентів)» 
належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 

222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціальзованих знань для розуміння причин і 

механізмів виникнення та поширення тропічних хвороб, етіологічних чинників, 

механізмів та факторів їх передачі, основних ланок патогенезу, закономірностей 

сучасного перебігу даних захворювань, виявлення взаємозв’язків між клінічними 

особливостями перебігу та станом імунної системи, ускладнень, що обтяжують їх перебіг, 

принципів діагностики та лікування цієї категорії хворих на теренах доказової медицини. 

Дисципліна є сполучною ланкою між теоретичними та клінічними дисциплінами, 

що формують профіль магістра медицини. 

Основні завдання:  навчити іноземних студентів здійснювати своєчасну діагностику 

тропічних хвороб, їх лікування та профілактику.  

 Формує здатність до інтерпретації традиційних та новітніх специфічних 

(вірусологічних, бактеріологічних, паразитологічних) досліджень, які застосовуються для 

діагностики інфекційних хвороб в країнах з тропічним кліматом, моніторингу 

епідеміологічного аналізу, проведення профілактичних заходів для запобігання 

тропічних захворювань, вибору такитики етіотропного лікування. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань. 

- загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати  знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища  

- фахові:  

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 



ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних 

заходів щодо інфекційних захворювань 

ФК 15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність. 

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 



заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції.  

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 4-20, 

21, 26, 29-40, 42, 44, 46-49). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 2, 3, 6-

7,9-11, 14-17, 19-26, 28-32, 34-37, 40-42, 47, 49, 51-56) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за 

списком 2: 1, 26, 28, 32- 36, 59, 63, 64, 71, 73, 82, 83, 92, 94, 101-102, 118, 166-203). 

Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 4-20, 

21, 26, 29-40, 42, 44, 46-49) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за 

списком 2: 1, 26, 28, 32- 36, 59, 63, 64, 71, 73, 82, 83, 92, 94, 101-102, 118, 166-203) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження 

хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2: 1, 26, 28, 32- 36, 59, 

63, 64, 71, 73, 82, 83, 92, 94, 101-102, 118, 166-203) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: 1, 26, 28, 32- 36, 59, 63, 64, 71, 73, 82, 83, 92, 94, 101-102, 118, 

166-203) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні (за списком 2: 1, 

26, 28, 32- 36, 59, 63, 64, 71, 73, 82, 83, 92, 94, 101-102, 118, 166-203) в умовах закладу 

охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у польових 

умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 1, 26, 28, 32- 36, 59, 63, 64, 71, 73, 82, 83, 92, 94, 101-102, 118, 

166-203) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 3-5, 7, 8, 9, 16, 18-20, 

23, 27, 31, 35) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за 

будь-яких обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах 

надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого 

часу, використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого 

анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 3-5, 7, 8, 9, 16, 18-20, 23, 27, 31, 35) в 

умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 1-5, 7, 8, 

16, 18-20, 22, 23, 24, 27, 31, 35) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних 

схем. 



ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1-5, 8, 10-14, 15, 17, 20-21) на 

підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 24. Планувати та проводити профілактичні й протиепідемічні заходи для 

запобігання розповсюдження інфекційних хвороб (за списком 2: 26, 28, 32- 36, 59, 71, 82, 

92, 118, 166-203) в умовах закладу охорони здоров’я на підставі результатів 

епідеміологічного обстеження осередків інфекційних хвороб, епідеміологічного аналізу, 

використовуючи існуючі профілактичні та протиепідемічні методи. Виявляти в умовах 

закладу охорони здоров’я, використовуючи статистичні й лабораторні методи групи 

ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику та здійснювати епідеміологічний 

аналіз інфекційної захворюваності населення. Проводити виявлення і ранню діагностику 

інфекційні захворювання (за списком 2: 28, 35-36, 71, 166-203), первинні протиепідемічні 

заходи в осередку інфекційної хвороби.  

ПРН 25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду. 

 

 

Розробник: кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології (д.мед.н., проф. 

Мороз Л. В.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ ТИТРИМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ  

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 22 «Основи титриметричного аналізу» належить до 

циклу дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти системи знань та 

практичних навичок щодо теоретичних засад і принципів титриметричних методів 

дослідження; уміння обирати відповідний метод аналізу та визначати кількісний вміст 

речовин в розчинах, в тому числі біологічних об’єктах, за допомогою титриметрії. 

Основні завдання: набуття студентами знань щодо теорії і практики 

титриметричного аналізу, його застосування в медицині, санітарно-гігієнічний практиці, 

наукових дослідженнях, ознайомлення здобувачів вищої освіти з різними методами 

титриметричного аналізу, формування практичних навиків роботи з аналітичним посудом, 

техніки виконання об’ємного аналізу, застосування титриметричних методів до аналізу 

біологічних і медичних об’єктів. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
- фахові:  

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

 

 

Розробник: кафедра біологічної та загальної хімії (д.мед.н., проф. Мельник А.В.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА В БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНІ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 23 «Поверхневі явища в біології та медицині» належить 

до циклу дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти системи знань та 

практичних навичок щодо основ фізико-хімічних процесів, які проходять в 

поверхневому шарі, основ хроматографічних методів аналізу та принципів 

адсорбційної терапії; закладає основні поняття про поверхневий натяг та поверхневу 

активність, сорбційні процеси, в т. ч. адсорбцію на поверхні рідина-газ, рідина-

рідина, адсорбцію на твердих сорбентах та їх біомедичне значення. 

Основні завдання: сформувати у здобувача вищої освіти теоретичні уявлення про 

поверхневі явища, поверхневий натяг, адсорбцію, поверхнево-активні речовини; 

навчитись інтерпретувати фізико-хімічні явища адсорбції у зв’язку з їх біологічною 

функцією, а також застосовувати отримані знання для розуміння ролі адсорбційних 

процесів у життєдіяльності організму та медико-біологічних дослідженнях. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
- фахові:  

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

 

 

Розробник: кафедра біологічної та загальної хімії (д.мед.н., проф. Мельник А.В.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Засади формування здорового способу життя 
 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» 

 

Анотація дисципліни: ВК 24  «Засади формування здорового способу життя» 
належить до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі:  викладання навчальної дисципліни «Засади формування здорового способу 

життя» є одним із засобів зміцнення здоров’я і профілактики хвороб. Здоровий  спосіб 

життя – це динамічний, багатовимірний стан, пов’язаний з умовами навколишнього 

середовища та індивідуальними інтересами, скерованими на досягнення фізичної 

підготовленості, зниження ризику розвитку різних захворювань і збільшення тривалості 

життя. У сучасному суспільстві сьогодні актуальними стають загальні складові здорового 

способу життя, що включають систематичні фізичні вправи, повноцінний сон, правильне 

харчування, відмову від куріння і наркотичних засобів, обмеження вживання алкоголю, 

здатність долати стреси, уміння розслаблятися, профілактичне обстеження, відсутність 

несприятливих для здоров’я звичок. Здійснення усіх цих складових можливе лише за 

умови певних психологічних кроків, які досягаються високим рівнем самосвідомості у 

вигляді мотивів, інтересів, ціннісних орієнтацій, що активно скеровують практичну 

діяльність людини на формування здорового способу життя. 

Основні завдання: вивчити основи життєдіяльності людини та здорового способу 

життя; дати уявлення про методи та способи, які зберігають та укріплюють здоров’я; 

розглянути фактори, які порушують здоров’я та головні прийоми та методи реабілітації 

людини; сформувати розуміння сутності культури, культури здоров’я та здорового 

способу життя; сформувати мотивацію до збереження здоров’я як найвищої цінності, як 

необхідної умови особистісного та професійного розвитку; виховати потребу в реальній 

оздоровчій практиці по засвоєнню цінностей фізичної культури, їх активного творчого 

використання для досягнення життєвих та професійних цілей. 
Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань  

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

Програмні результати навчання: 



ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

Розробник:                  Завідувач кафедри, д.б.н., проф. Сарафинюк Л.А.; 

                                      Доцент Якушева Ю.І.; 

                                      Старший викладач Романенко О.І.  



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК ЯКІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛІКАРЯ ТА 

ПАЦІЄНТА  

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

Анотація дисципліни: ВК 25 «Ефективна комунікація як показник якісної взаємодії 

лікаря та пацієнта» належить до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; 

спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: підвищення рівня мовної та комунікативної компетентностей майбутнього фахівця 

медичної сфери; опанування техніками ефективної комунікації, слухання; правилами 

мовленнєвого етикету; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері. 

Шляхом розвитку мовної компетентності здобувачів вищої освіти дисципліна спрямована на 

підвищення якості надання медичних послуг. 

Основні завдання:  формування системи знань, умінь та навичок щодо побудови ефективної 

комунікації як в професійному, так і в особистому житті; опанування техніками ефективної 

комунікації, слухання; правилами мовленнєвого етикету під час усного та письмового 

спілкування; мовленнєвими прийомами вирішення конфліктних ситуацій; засвоєння мовних 

прийомів та засобів, що допоможуть вийти із тривалої розмови; відмовити пацієнту; оволодіння 

алгоритмом ведення телефонної розмови з пацієнтом.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись 

іноземною мовою. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти здобувати 

сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести відповідальність за 

своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем 

автономності. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, підрозділі, 

закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись іноземною 

мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при підготовці документів 

державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній діяльності. Нести відповідальність 

за вільне володіння державною мовою, за розвиток професійних знань. 

ПР7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти застосовувати їх у 

професійній діяльності.  

 



Розробник: кафедра українознавства (к. філол. н., доц. Краєвська Г. П.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПОЛІТОЛОГІЯ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК26 «Політологія» належить до циклу гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі:    засвоєння студентами теоретичних основ політичної науки, формування 

цілісного уявлення про політичний процес розвитку суспільства, формування політичної 

свідомості майбутніх фахівців. 

Основні завдання: засвоєння студентами  теоретичних   засад   сучасної  політичної  

науки; формування  у  майбутніх  фахівців  медичних спеціальностей  цілісного 

світогляду, розвинутої громадянської політичної культури, активної політичної позиції, 

уміння об’єктивно та критично оцінювати життєво важливу соціальну інформацію, 

орієнтуватися у складному розмаїтті сучасних загальноцивілізаційних  і  національних  

політичних процесів, застосовувати отримані знання на практиці. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 



обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність 

 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (к.іст.н., доц. Лациба В.П.) 
 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК27 «Історія світової культури» належить до циклу 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: ознайомлення з головними теоретичними засадами культури та культурною 

спадщиною конкретних історико-культурних епох, усвідомлення єдності культурного 

багатоманіття світу, значущості культури в життєдіяльності суб’єктів і гуманізації 

суспільних відносин, розуміння тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій у 

світовій культурі, формування культурологічної компетентності та гуманістичного 

світогляду майбутніх фахівців 

 

Основні завдання:     
- ознайомити з теоретичними засадами культури, основними культурними 

надбаннями історико-культурних епох та закономірностями історико-культурного 

розвитку; 

- сформувати вміння систематизувати, узагальнити, критично осмислити та 

адекватно оцінити нагромаджений культурологічний досвід; 

- забезпечити усвідомлення складних процесів сучасного культурно-мистецького 

життя світу; 

- виховувати у студентів повагу до духовних здобутків людства, розвивати навички 

толерантного ставлення до етнонаціональної та суспільної різноманітності культурних 

форм сучасного людського простору;   

- формування морально-естетичного світогляду майбутніх лікарів, здатності 

формулювати й активно обстоювати власну точку зору, систему естетичних цінностей і 

пріоритетів; 

- використовувати культурні цінності, твори художньої культури та одержані знання 

при вивченні інших дисциплін, в професійній і соціальній діяльності. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії 



ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність 

 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (к.іст.н., доц. Трухманова С. Л.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МЕДИЦИНА ТА МИСТЕЦТВО 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК28 «Медицина та мистецтво» належить до циклу 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: роз’яснення взаємодії медицини і мистецтва через єднання інтелектуальної і 

творчої діяльності людини; здобуття загального системного бачення розвитку медицини у 

том числі і при сприянні жанрів художньої культури; формування у слухачів вміння 

бачити й розуміти людину (пацієнта) як особистість через твори художньої культури, 

завдяки творам художньої культури сприяти формуванню здорового суспільства. 

 

Основні завдання: підготувати медичного фахівця, здатного розуміти медицину як 

частину загальнолюдського культурного процесу і застосовувати досягнення світової 

художньої культури у лікувальному процесі; сприяти розумінню перспектив розвитку 

культури та мистецтва, як одного з шляхів формування психологічно здорового 

суспільства; активізувати вміння розуміти і тлумачити твори художньої культури; 

особистісний художньо-естетичний розвиток студентів, формування світоглядних 

орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, виховання потреби у творчій 

самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями 

культурно-мистецької спадщини 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань 



ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність 

 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (к.іст.н., доц. Трухманова С. Л.) 

 
 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Економіка та фінансування галузі охорони здоров’я 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК29 «Економіка та фінансування галузі охорони здоро’я» 
належить до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: формування системи знань про сутність економічних процесів, фінансових 

відносин, формування економічної політики у галузі охорони здоров’я. 

 

Основні завдання: вивчення засад економічного життя суспільства; розкриття 

закономірностей розвитку економічної та фінансової систем, моделей економіки 

медичних закладів, які необхідні для поняття механізму функціонування медичних 

установ в ринкових відносинах. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

 

- фахові:  

ФК17. Здатність до ведення медичної документації 

ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації 

ФК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції 

ФК20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань 



ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою 

ПРН27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 

ПРН29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньостатичними і 

кращими в сфері діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. 

Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; приймати участь у 

розробці локальних протоколів надання медичної допомоги. Проводити контроль якості 

медичного обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та 

безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати 

вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації 

надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 

діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (доц. Вакар Т.В.) 
 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Маркетинг в медицині та фармації 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК30 «Маркетинг в медицині та фармації» належить до 

циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі 

маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування медичних послуг з 

урахуваням потреб населення та ефективної діяльності закладів охорони здоров’я та 

фармації 

 

Основні завдання:  сформувати теоретичні засади сучасного маркетингу з 

раціональним використанням спеціальних знань у галузі управління закладами охорони 

здоров’я, практичні навички та вміння з планування, впровадження, аналізу та контролю 

маркетингової діяльності в медичних і фармацевтичних структурах. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

 

- фахові:  

ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації 

ФК20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів 

ФК21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань 



ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньостатичними і 

кращими в сфері діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. 

Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; приймати участь у 

розробці локальних протоколів надання медичної допомоги. Проводити контроль якості 

медичного обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та 

безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати 

вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації 

надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 

діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

ПРН30. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами та своєму та інших закладах, організаціях та установами; 

застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу 

потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в 

конкурентному середовищі 

 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (доц. Вакар Т.В.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Статистика в охороні здоров’я 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК31 «Статистика в охороні здоро’я» належить до циклу 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: формування розуміння узагальнення та аналізу медичних, екологічних та 

клінічних даних, практичних навичок роботи з статистичною інформацією  

 

Основні завдання:  оволодіння необхідними знаннями, навичками і набуття 

компетентностей щодо дослідження, аналізу та оцінки показників здоров’я населення, 

організації, ресурсного забезпечення та діяльності системи охорони здоров’я, розробки з 

позицій доказової медицини рекомендацій з попередження і усунення шкідливого впливу 

чинників на здоров’я та з удосконалення організації медичної допомоги населенню і 

системи громадського здоров’я. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

 

- фахові:  

ФК17. Здатність до ведення медичної документації 

ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації 

ФК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції 

ФК20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів 

ФК21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

 

 



 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою 

ПРН27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 

ПРН29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньостатичними і 

кращими в сфері діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. 

Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; приймати участь у 

розробці локальних протоколів надання медичної допомоги. Проводити контроль якості 

медичного обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та 

безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати 

вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації 

надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 

діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 



ПРН30. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами та своєму та інших закладах, організаціях та установами; 

застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу 

потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в 

конкурентному середовищі 

 

 

Розробник:  кафедра філософії та суспільних наук (доц. Вакар Т.В.)   

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Страхові відносини в охороні здоров’я 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК32 «Страхові відносини в охороні здоров’я» належить до 

циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: сформувати систему базових знань у сфері страхових відносин в охороні 

здоров'я. 

 

Основні завдання: засвоїти концептуальні засади страхової медицини; навчитися 

приймати ефективні управлінські рішення на основі досвіду медичного страхування; 

формування фінансово-аналітичного підходу майбутнього фахівця до управлінських 

рішень щодо застосування окремих видів страхування. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

 

- фахові:  

ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації 

ФК20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів 

ФК21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 



ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньостатичними і 

кращими в сфері діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. 

Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; приймати участь у 

розробці локальних протоколів надання медичної допомоги. Проводити контроль якості 

медичного обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та 

безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати 

вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації 

надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 

діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

ПРН30. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами та своєму та інших закладах, організаціях та установами; 

застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу 

потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в 

конкурентному середовищі 

 

 

Розробник:  кафедра філософії та суспільних наук (доц. Вакар Т.В.) 

 
 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Управління проєктами у сфері медицини та фармакології 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

 

Анотація дисципліни: ВК33 «Управління проєктами у сфері медицини та 

фармакологіі» належить до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: формування управлінського мислення, опанування методології для успішного 

управління проектами. 

 

Основні завдання: здобуття знань з методології управління проектною діяльністю та 

організаційного супроводу реалізації проектів, здобуття практичних навичок розробки, 

реалізації та оцінювання ефективності проектних рішень. 

    

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

 

- фахові:  

ФК17. Здатність до ведення медичної документації 

ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації 

ФК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції 

ФК20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів 

ФК21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

 

 



 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою 

ПРН27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 

ПРН29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньостатичними і 

кращими в сфері діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. 

Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; приймати участь у 



розробці локальних протоколів надання медичної допомоги. Проводити контроль якості 

медичного обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та 

безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати 

вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації 

надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 

діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

ПРН30. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами та своєму та інших закладах, організаціях та установами; 

застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу 

потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в 

конкурентному середовищі 

 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (доц. Вакар Т.В.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕДИЧНА МЕМБРАНОЛОГІЯ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 34 «Медична мембранологія» належить до циклу 

дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: Формування спеціальних фахових компетентностей, спрямованих на 

засвоєння сучасних уявлень про структуру та функції біологічних мембран, 

мембранозалежні біохімічні процеси в організмі людини, молекулярні основи 

патології мембран та їх роль у розвитку захворювань. Дисципліна є сполучною 

ланкою між теоретичними та клінічними дисциплінами, що формують профіль магістра 

медицини. 

Основні завдання:  здобуття студентами знань, навичок та вмінь у галуззі біохімії 

формування системи знань про структуру, властивості та функції біологічних мембран, 

роль білок-білкових, ліпід-ліпідних та білок-ліпідних взаємодій в мембранах; біохімічні 

механізми мембранного транспорту, значення транслоказ –  нового 7-го класу ферментів 

(2018 р.); роль мембран в біоенергетиці, молекулярні основи патології біомембран; методи 

лабораторної діагностики патології клітинних мембран (традиційні та новітні біохімічні 

маркери).  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
- фахові:  

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

 

 

Розробник: кафедра біологічної та загальної хімії (д.мед.н., проф. Заічко Н.В.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

БІОХІМІЯ ЗАПАЛЕННЯ 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

Анотація дисципліни: ВК 35 «Біохімія запалення» належить до циклу дисциплін 

природничо-наукової (фундаментальної) підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціальзованих знань основних біохімічних 

механізмів розвитку запалення, хімічну природу, структуру, функції та метаболізм 

медіаторів запалення, молекулярні механізми дії медіаторів запалення та 

протизапальних засобів, регуляцію запалення, приципів лабораторної діагностики 

запального процесу, загальновживані та новітні лабораторні маркери запалення 

(прокальцитонін, пресепсин, тол-подібні рецептори, газові медіатори). Дисципліна є 

сполучною ланкою між теоретичними та клінічними дисциплінами, що формують 

профіль магістра медицини. 

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти системи знань та 

практичних навичок щодо молекулярних механізмів запального процесу, патобіохімічних 

особливостей стадій та видів запалення; структуру, біосинтез та функції 

низькомолекулярних медіаторів запалення, види гострофазових білків та їх біологічну 

роль, значення ядерних транскрипційних факторів, білків теплового шоку (HSP), 

цитокінів, факторів росту, родини тол-подібних рецепторів (TLR) у розвитку запальних 

процесів; розуміння ролі біологічно-активних газових медіаторів в механізмах запалення 

(NO, H2S, СО), молекулярних основ протизапальної дії глюкокортикоїдів, нестероїдних 

протизапальних препаратів, засобів біологічної терапії, ознайомлення з традиційними 

біохімічними та новітніми методами лабораторної діагностики запальних процесів. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
- фахові:  

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

 

Розробник: кафедра біологічної та загальної хімії (д.мед.н., проф. Заічко Н.В.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

БІОХІМІЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ  

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

Анотація дисципліни: ВК 36 «Біохімія системи гемостазу» належить до циклу 

дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціальзованих знань, з основних біохімічних 

механізмів функціонування системи гемостазу, хімічної природи, структури, функції 

факторів системи гемокоагуляції та фібринолізу, молекулярних механізмів дії 

активаторів та інгібіторів зсідання крові, навичок та вмінь лабораторної оцінки стану 

різних ланок системи гемостазу,  у т.ч. агрегатометрії. Дисципліна є сполучною 

ланкою між теоретичними та клінічними дисциплінами, що формує профіль магістра 

медицини. 

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо 

молекулярних механізмів гемокоагуляції та фібринолізу, структури, механізмів активації 

та функції вітамін К-залежних та вітамін К-незалежних факторів системи гемостазу, 

розуміння молекулярних основ дії активаторів та інгібіторів зсідання крові, біологічного 

значення антитромбіну ІІІ, протеїнів С та S в механізмах протизсідання крові, біохімічних 

основ дії антиагрегантних та антикоагулянтних засобів, діагностичного значення D-

димеру, розчинних фібрин-мономерних комплексів (РФМК) тощо; ознайомлення з 

традиційними та новітніми методами лабораторної діагностики порушень у різних ланках 

системи гемостазу та фібринолізу. Формує здатність до інтерпретації традиційних та 

новітніх біохімічних досліджень, які застосовуються для діагностики порушень в системі 

гемостазу та фібринолізу, моніторингу системи гемостазу за різних патологічних станів, 

при дії лікарських засобів. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
- фахові:  

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

Розробник: кафедра біологічної та загальної хімії (д.мед.н., проф. Заічко Н.В.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

БІОХІМІЯ ХАРЧУВАННЯ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 37 «Біохімія харчування» належить до циклу дисциплін 

природничо-наукової (фундаментальної) підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: Формування спеціальних фахових компетентностей, спрямованих на 

засвоєння сучасних уявлень про біохімічні процеси, пов’язані з надходженням і 

перетравленням поживних речовин в організмі для його забезпечення енергією та 

структурними компонентами з метою реалізації будь-якої фізіологічної функції. 

Дисципліна є сполучною ланкою між теоретичними та клінічними дисциплінами, що 

формують профіль магістра медицини. 

Основні завдання:  здобуття студентами знань, навичок та вмінь у галуззі біохімії 

раціонального харчування; формування системи знань про макронутрієнти та 

мікронутрієнти, їх харчове значення, біохімічні механізми травлення, всмоктування та 

елімінації; біохімічну роль мікроелементів, види та причини мікроелементозів; традиційні 

та новітні біохімічні маркери для оцінки харчового статусу та порушень обміну поживних 

речовин в організмі людини; поняття про харчові добавки та їх значення у медицині.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
- фахові:  

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

 

 

Розробник: кафедра біологічної та загальної хімії (д.мед.н., проф. Заічко Н.В.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

основи здорового способу життя 
 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» 

 

Анотація дисципліни: ВК 38 «Основи здорового способу життя» належить до 

циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі:  викладання навчальної дисципліни «Основи здорового способу життя» є 

формування у здобувачів освіти осмисленого та відповідального відношення до свого 

здоров’я через засвоєння сучасних наукових знань про здоров’я та здоровий спосіб життя, 

традиційних та інноваційних технологій, моделей оздоровлення особистості; формування 

основ особистісної фізичної культури та навичок здоров’язбережувальної поведінки, як 

умови ефективної навчально-професійної діяльності і узагальненого показника 

професійної культури майбутнього спеціаліста. 

Основні завдання: використання здоров’язбережних технологій навчання; дотримання 

режиму рухової активності, поєднання рухового і статичного навантаження; організація 

збалансованого харчування; створення емоційної сприятливої атмосфери навчання; 

формування у студентів усвідомлення цінності здоров’я; розвитку у студентів мотивації 

дбайливого ставлення до власного здоров’я, удосконаленню фізичних, соціальних, 

психічних і духовних його чинників; набуттю студентами власного досвіду зі збереження 

здоров’я з урахуванням фізичного стану; розгортанню у повсякденному житті практичної 

діяльності за для збереження здоров’я власного та інших. 
Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань  

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

Програмні результати навчання 

 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 



ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

 

Розробник:                  Завідувач кафедри, д.б.н., проф. Сарафинюк Л.А.; 

                                      Доцент Якушева Ю.І.; 

                                      Старший викладач Романенко О.І.  



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

НЕЙРОФІЗІОЛОГІЯ 

 

Підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 39 «Нейрофізіологія» належить до циклу дисциплін  

природничо-наукової (фундаментальної) підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: цілями нейрофізіології є здобути достатні знання для інтерпретації перебігу 

основних фізіологічних процесів у нервовій системі та механізмів регуляції функцій в 

різних умовах перебування організму; для розуміння вікових особливостей функцій 

нервової системи та специфіки їх регуляції; для формування уявлень про 

нейрофізіологічні механізми поведінкових реакцій; для інтерпретації механізмів й 

закономірностей функціонування нервової системи за результатами загально клінічних, 

біохімічних, апаратурних методів досліджень з метою використання отриманих знань у 

вивченні наступних медичних дисциплін, та у майбутній професійній діяльності. 

Особливе значення вивчення нейрофізіології має для закладання основ знань з нервових 

хвороб. Крім того, метою дисципліни є формування розуміння поняття здоров’я, 

здорового способу життя та профілактики порушення функцій у процесі життєдіяльності. 

Основні завдання: завданням нейрофізіології як науки є системний підхід до 

вивчення суті фізіологічних процесів у нервовій системі, функцій нервових клітин, 

волокон, синапсів, відділів ЦНС, нервів, периферичних гангліїв. Студенти повинні 

засвоїти й пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій нервової системи 

в експерименті на тваринах та при дослідженні функцій у людини при різних 

фізіологічних станах. Описувати механізми рефлекторної регуляції функцій та роль ланок 

рефлекторної дуги як складових контуру біологічної регуляції в забезпеченні 

пристосувальної реакції організму. Аналізувати роль різних рівнів центральної нервової 

системи у забезпечення пристосувальної реакції організму, зокрема, робити висновки про 

стан рухових систем організму, які об’єднують структури різних рівнів ЦНС та про їх 

організацію. Пояснювати механізми інтегративної діяльності на основі аналізу  ролі 

різних структур нової кори головного мозку. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна:спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5.Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 



ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові: 

ФК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 

 



Розробник: кафедра нормальної фізіології (д.мед.н., професор. Йолтухівський М.В.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНФЕКЦІЙНА ІМУНОЛОГІЯ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 40 «Інфекційна імунологія» належить до циклу 

дисциплін професійної підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: отримання знань про основні сучасні механізми формування імунної 

відповіді організму людини на бактеріальні, вірусні, грибкові, протозойні інфекції, як 

значиму складову забезпечення гомеостазу організму.  

Основні завдання:  вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Інфекційна 

імунологія»  є ознайомлення студентів з базовими поняттями, концепціями 

механізмів проти інфекційного імунітету; формування глибоких, фундаментальних 

знань розвитку імунної відповіді при гострих, хронічних інфекційних захворюваннях, 

гнійно-запальних процесах, зумовлених патогенними та умовно-патогенними 

мікроорганізмами; засвоєння основних принципів використання методів для 

діагностики інфекційних захворювань, оцінки показників імунітету.  

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

- загальні:  

ЗК 1. Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу, здатність 

вчитися і бути сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

 

- фахові:  

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2.Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 



недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 5.Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН 6.Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7.Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком  4). 

 

Розробник: кафедра мікробіології (відповідальні – професор, д.мед.н. Ковальчук 

В.П., доцент, к.мед.н. Крижановська А.В., доцент, д.мед.н Макац Є.Ф.) 

 

 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК41 «Ембріологія людини» належить до циклу дисциплін 

природничо-наукової (фундаментальної) підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: Підвищення освітнього рівня студентів з питань розвитку та становлення 

органів і систем, основних положень ембріологічного розвитку людини згідно 

найновітніших даних.  Формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, 

навички та розуміння в процесі подальшого навчання для вирішення типових задач 

діяльності лікаря в галузі охорони здоров’я. 

Основні завдання: 

 Вивчити внутрішньоутробний розвиток органів та систем, їх 

взаєморозташування в тілі ембріона та плода. 

 Засвоїти основні принципи кровопостачання та іннервації органів та систем, 

що базуються на розвитку організму. 

 Розглянути питання клінічної анатомії та ембріології та їх взаємозв'язок. 

  Застосовувати прикладні методи із використанням порівняльної анатомії.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

- загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- фахові:  

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

 



Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв'язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

ПРН 3. Мати грунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації. 

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щсдо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 44-

50). 

 

Розробник: кафедра анатомії людини, старший викладач Кондор Ю.Ю. 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПРОМЕНЕВА АНАТОМІЯ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 42 «Променева анатомія» належить до циклу дисциплін 

професійно-орієнтованої підготовки підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі:  набуття кожним студентом базових знань з променевої анатомії у світі 

природничо- наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому на основі 

знань фізичних основ променевих методів дослідження, вміння використовувати набуті 

знання при подальшому вивченні інших фундаментальних наук медицини та у практичній 

діяльності лікаря. 

Основні завдання:  набути системного підходу до розуміння форми, будови органів, 

положення  органів тіла в єдності з виконуваними функціями за допомогою методів 

променевої діагностики. Демонструвати і описувати структурні елементи нормальної 

анатомічної будови органів, систем органів людини на променевих зображеннях, 

визначати на променевих зображеннях топографо-анатомічні взаємовідносини органів і 

систем органів людини, вміти оцінювати вікові, статеві та індивідуальні особливості 

будови органів людини на променевих зображеннях з використанням латинської 

анатомічної термінології та їх українських еквівалентів відповідно до вимог міжнародної 

анатомічної номенклатури ( Сан-Пауло,1997; Київ, 2001 

 Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  
- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички між 

особистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 
- фахові:  

ФК2.Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 
 Програмні результати навчання 

ПРН1.Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 



ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4:44-

50). 
 

Розробник: кафедра анатомії людини  (ст.викл. Данилевич В.П.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ВІКОВА АНАТОМІЯ 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 43 «Вікова анатомія» належить до циклу дисциплін 

природничо-наукової (фундаментальної) підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: Дисципліна закладає основи знань анатомо-фізіологічних особливостей 

будови тіла людини різних вікових груп, що дасть змогу лікарям правильно оцінити 

стан її здоров’я, а при наявності захворювання правильно поставити діагноз та 

забезпечити адекватне лікування. Дисципліна повинна забезпечити майбутніх 

спеціалістів в галузі фізичного виховання і спорту знаннями щодо закономірностей 

розвитку та згасання функцій організму в різні вікові періоди, особливостей переходу 

від одної стадії розвитку до іншої, знаходження шляхів і методів впливу на організм 

людини з метою створення оптимальних умов його існування на всіх етапах життя.  

Основні завдання: 
1. Вивчити анатомо-фізіологічні особливості тіла новонароджених та дітей грудного 

віку, що дасть можливість сімейним лікарям спостерігати за нормальним розвитком 

дитини, корегувати його, надавати поради батькам відносно догляду за дитиною та 

профілактики її захворювань. 

2. Вивчити анатомо-фізіологічні особливості тіла дітей у різні періоди дитинства 

оскільки урахування індивідуальних психо-функціональних і вікових особливостей 

організму дитини важливе не тільки під час її лікування, а й при плануванні та організації 

учбового процесу дошкільних та шкільних закладів.  

3. Вивчити анатомо-фізіологічні особливості тіла дітей підліткового віку, коли 

розвиваються вторинні статеві ознаки; пропорції, форми тіла набувають ознак дорослої 

людини, відбувається інтенсивний психологічний розвиток, формуються характер та 

індивідуальність дитини. У патології дітей у періоди статевого дозрівання здебільшого 

спостерігаються психоневрози, функціональні розлади серцевої діяльності та вегетативної 

нервової системи, дисфункції ендокринних і статевих залоз, хронічні хвороби травного 

тракту. 

4. Вивчити анатомо-фізіологічні особливості тіла  людини зрілого віку з метою 

навчати її навичкам збереження й зміцнення здоров'я; проводити індивідуальну корекцію 

режиму залежності від  умов життя та праці, стану здоров'я, типу вищої нервової 

діяльності. 

5. Вивчити анатомо-фізіологічні особливості тіла  літніх  людей. Знаючи структурно-

функціональні перебудови в організмі в процесі старіння лікарі можуть надати поради 

пацієнтам відносно організації життя та праці для активного довголіття та запобігання 

передчасного старіння.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 



ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- фахові:  

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 



щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

 

Розробник: кафедра анатомії людини (доц. Логвіненко В.А.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ В МЕДИЦИНІ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 44 «Етика та деонтологія в медицині» належить до циклу 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: формування у студентів деонтологічних принципів медичного фахівця та вміння їх 

застосувати для вирішення специфічних проблем медицини. Набуття студентами навичок 

застосування етичних норм та принципів при вирішенні проблем у різноманітних реальних 

суперечливих ситуаціях. Це стосується відносин медпрацівника з пацієнтом, представниками 

хворого, колег по роботі, волонтерів, громадських активістів, представників влади.  

 

Основні завдання: закладати у майбутніх спеціалістів охорони здоров’я основи 

інтелігентного світогляду,  професійного мислення під впливом моралі і глибоких фахових знань 

та умінь. Засвоєння студентом теоретичних знань, необхідних для побудови оптимальної моделі 

поведінки при спілкуванні з хворими. Надання студентові сучасної інформації щодо нормативно-

правового регулювання професійної діяльності лікаря. Набуття відповідних навичок професійного 

спілкування в колективі. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. 

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних 

та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

ФК20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти здобувати 

сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести відповідальність за 

своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 



ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику 

способу комунікації. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти застосовувати їх у 

професійній діяльності. 

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх виконанні, 

нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній рівень 

правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних 

правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. Відповідати за свою 

громадянську позицію та діяльність. 

ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його збереження. 

Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження навколишнього середовища. 

Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо заходів до збереження та охороні 

навколишнього середовища. Нести відповідальність щодо виконання заходів збереження 

навколишнього середовища в рамках своєї компетенції. 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на підставі 

знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; визначати 

наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту; 

розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом навколишнього 

середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати аналіз захворюваності 

населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику в умовах 

закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи статистичні та лабораторні методи. 

Проводити оцінку впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяції на території обслуговування. 

ПРН29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, закладу 

охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньостатичними і кращими в сфері 

діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. Проводити відбір та 

використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання медичної допомоги, що розроблені 

на засадах доказової медицини; приймати участь у розробці локальних протоколів надання 

медичної допомоги. Проводити контроль якості медичного обслуговування; визначати фактори, 

що перешкоджають підвищенню якості та безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість 

медичних послуг; обґрунтовувати вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір 

раціональних форм організації надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного 

аналізу при виборі методів діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (доц. Беднарчик Т.Р.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 45 «Академічна доброчесність» належить до циклу 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: сформувати у студента систему знань про сутність та соціальну значимість 

академічної доброчесності, специфіку і структуру правил та норм академічного 

письма. Засвоїти основні положення та закони, що регламентують дотримання 

академічної доброчесності у професійній діяльності медика як науковця. 

 

Основні завдання: опанувати основи академічної доброчесності в умовах сучасності. 

Чітко розпізнавати та уникати різновидів академічної недоброчесності. Сформувати 

навики академічного письма. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань.  

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 



спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність. 

 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (д.філос.н., проф. Вергелес К.М. ) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ФІЛОСОФІЯ ЛЮБОВІ ТА МИЛОСЕРДЯ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 46 «Філософія любові та милосердя» належить до циклу 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: здобути знання фундаментальних, загальнолюдських, гуманістичних, моральних 

принципів Любові та Милосердя, Віри та Надії, Добра та Справедливості тощо і на їх основі 

сформувати систему ціннісних настанов, смислозначимих орієнтацій та практичних навичок 

поведінки майбутнього лікаря не лише у сфері професійної (фахової) діяльності, а й в інших 

царинах особистого та суспільного життя. 

 

Основні завдання: зрозуміти та засвоїти суть і значення, а також історичне становлення та 

розвиток людських уявлень про фундаментальні гуманістичні категорії «любов» та «милосердя», 

їх практичну значимість у життєдіяльності лікаря. Навчитись протиставляти любов і псевдолюбов, 

любов і ненависть, милосердя і жорстокість (звірство), співчуття і жалість тощо. Сформувати 

навички любовного та милосердного ставлення до пацієнтів та інших людей. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань 

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти здобувати 

сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести відповідальність за 

своєчасне набуття сучасних знань 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику 

способу комунікації 



ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти застосовувати їх у 

професійній діяльності 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній рівень 

правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних 

правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. Відповідати за свою 

громадянську позицію та діяльність 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (д.філос.н., проф. Вергелес К.М.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЕСТЕТИКА ТА ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 47 «Естетика та теорія мистецтва» належить до циклу 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: сформувати у студента систему знань про сутність, специфіку і структуру 

естетичних відношень між людьми, як складову суспільного життя, як спосіб 

життєдіяльності особистості, про мистецтво як чуттєво-духовну форму самовираження 

людини; усвідомити основні смислозначимі цінності, та естетичні категорії, єдність в них 

загальнолюдського, регіонального, національного, класового, специфіку їх прояву у 

професійній діяльності медика. 

 

Основні завдання: вчити користуватися знанням естетичних закономірностей в аналізі 

конкретних явищ дійсності, творів мистецтва; виражати свої враження за допомогою 

естетичної термінології; розрізняти прекрасне від потворного, комічне від трагічного, 

мистецтво від псевдомистецтва, тощо; відрізняти естетичне відношення людей до світу 

від практичного, наукового, релігійного, морального, політичного, правового; сприймати і 

оцінювати з естетичної точки зору явища різних сфер дійсності і мистецтва, в тому числі 

працю лікарів, фармацевтів, стоматологів тощо. 
 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. 

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти здобувати 

сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести відповідальність за 

своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 



ефективної командної роботи. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику 

способу комунікації. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти застосовувати їх у 

професійній діяльності. 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній рівень 

правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних 

правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. Відповідати за свою 

громадянську позицію та діяльність. 

 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (д.філос.н., проф. Вергелес К.М.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методика та технологія підготовки наукової роботи студента 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК48 «Методика та технологія підготовки наукової роботи 

студента» належить до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки 

фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: висвітлення теоретичних засад науково-дослідної діяльності студента. Тако ж 

надання методичних рекомендацій щодо виконання конкретних видів наукових, навчально -

дослідних робіт, рефератів, наукових статей тощо. 

 

Основні завдання: демонструвати знання з основних навиків у формуванні теми, предмету, 

мети, основних завдань та розділів наукового дослідження; вміти аналізувати зв'язки актуальності 

наукового дослідження з сучасними наукою, світовою культурою, практичною та теоретичною 

медициною; набути знання та методологічні навики підготовки та написання наукових робіт; 

використовувати знання та методологічні навики для написання та захисту студентами наукових 

робіт. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. 

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти здобувати 

сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести відповідальність за 

своєчасне набуття сучасних знань 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем 

автономності. 



ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику 

способу комунікації 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти застосовувати їх у 

професійній діяльності 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній рівень 

правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних 

правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. Відповідати за свою 

громадянську позицію та діяльність 

 

Розробник: кафедра філософії та суспільних наук (д.філос.н., проф. Вергелес К.М.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ  

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 49 «Сучасні проблеми молекулярної біології» належить 

до циклу дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціалізованих знань основних 

закономірностей проявів життєдіяльності людського організму на молекулярному та 

клітинному рівнях. Дисципліна є сполучною ланкою між теоретичними та клінічними 

дисциплінами, що формують профіль магістра медицини. 

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо 

молекулярних основ дії загально-біологічних законів у ході онтогенезу людини; 

розуміння молекулярно-генетичного підґрунтя розвитку спадкових і мультифакторіальних 

захворювань та перспектив застосування досягнень молекулярної біології в практичній 

медицині; ознайомлення з традиційними та сучасними методами молекулярної біології; 

формування здатності до інтерпретації сучасних наукових досліджень в галузі 

молекулярної медицини.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3.Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

 

Розробник: кафедра медичної біології  (д.біол.н., с.н.с. Шкарупа В.М.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 50 «Клінічна біохімія» належить до циклу дисциплін 

природничо-наукової (фундаментальної) підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: Формування системи знань та практичних навичок у здобувачів вищої 

освіти щодо основних закономірностей хімічного складу й обміну речовин у людини 

в нормі та в умовах патології, принципів клініко-біохімічної діагностики різних 

патологічних станів. Дисципліна є сполучною ланкою між теоретичними та клінічними 

дисциплінами, що формують профіль магістра медицини. 

Основні завдання:  знання патобіохімічних  аспектів ензимопатій, ендокринопатій, 

вітамінної недостатності; ознайомлення з теоретичними основами клінічної біохімії та 

лабораторної діагностики найбільш поширених патологічних станів: захворювань 

печінки, нирок, серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту  тощо; оволодіння 

практичними  навичками оцінки рівня біомолекул та фізіологічно-активних речовин для 

діагностики патологічних процесів.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
- фахові:  

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

 

 

Розробник: кафедра біологічної та загальної хімії 

(проф. Заічко Н.В., проф. Мельник А.В.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК-51  «Основи фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських 

засобів» належить до циклу дисциплін циклу дисциплін професійної підготовки підготовки 

фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: Формування у студентів теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо 

основних понять та параметрів фармакокінетики та фармакодинаміки для обґрунтування 

раціонального і безпечного для здоров’я людини застосування лікарських засобів.  

Це сприятиме в майбутньому якісному виконанню професійних обов’язків – раціональний вибір 

лікарського засобу, складання схем фармакотерапії, моніторинг ефективності та безпеки 

фармакотерапії, прогнозування і попередження побічних реакцій лікарських засобів  

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти системи знань шляхів 

введення ліків в організм людини та шляхів їх виведення, розподілу, депонування та 

метаболізму; основних принципів та механізмів дії лікарських засобів; їх фармакологічних 

ефектів; факторів, що впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських 

засобів як при окремому, так і комбінованому введенні; побічних ефектів лікарських 

речовин та шляхів їх запобігання. Вивчення дисципліни формує здатність визначати 

дизайн та оптимальний дозовий режим фармакотерапії в залежності від особливостей 

захворювання, віку, маси тіла або площі поверхні тіла пацієнта, наявності супутніх 

захворювань; оцінювати співвідношення користь/ризик при застосування лікарських 

засобів та виносити судження про можливість виникнення побічних реакцій лікарських 

засобів з метою їх запобігання. 
Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань  

- загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
- фахові:  

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 
Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 



ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання в 

умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у 

польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу за допомогою 

стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 
 

Розробник: кафедра фармакології (д.мед.н., проф. Волощук Н.І.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

КЛІНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 52 «Клінічна мікробіологія» належить до циклу 

дисциплін професійної підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціалізованих знань щодо причин порушення 

мікробіоценозу організму людини, механізмів розвитку мікробних ускладнень у 

соматичних хворих; біологічних властивостей опортуністичних мікроорганізмів та 

збудників госпітальних інфекцій; етіопатогенезу госпітальних та опортуністичних 

інфекцій в залежності від їх локалізації; сучасні методи діагностики, принципи лікування 

мікробних ускладнень та методи їх профілактики. Засвоєння знань дисципліни необхідне 

для реалізації ефективної взаємодії майбутніх лікарів неінфекційних стаціонарів з 

клінічними мікробіологами. 

Основні завдання: сформувати у здобувачів вищої освіти знання щодо причин 

виникнення та актуальність розповсюдження опортуністичних інфекцій на сучасному 

етапі розвитку медицини біологічних властивостей умовно-патогенних мікроорганізмів та 

закономірностей їх взаємодії з організмом людини, причин розвитку опортуністичних 

інфекцій та комплексу заходів, направлених на їх попередження; поглибити знання щодо 

патогенезу опортуністичних та госпітальних інфекцій, особливостей імунної відповіді та 

перебігу мікробних ускладнень при порушенні імунного захисту організму людини; 

навчити здобувача правильно обирати методи лабораторної діагностики, трактувати 

отримані результати та інтерпретувати їх діагностичну цінність; обирати адекватні  

методи контролю поширення госпітальних штамів в лікувальній установі. В результаті 

вивчення дисципліни здобувач освіти опанує методи правильного забору матеріалу для 

бактеріологічного/вірусологічного дослідження з різних локусів організму людини, зможе 

обрати адекватний методу лабораторного дослідження в залежності від локалізації та 

перебігу мікробного ускладнення; оцінити діагностичну цінність результатів 

лабораторного дослідження та обрати найбільш раціональне етіотропне лікування 

опортуністичної інфекції , оцінити результати санітарно-бактеріологічного дослідження 

лікувального та діагностичного обладнання з точки зору епідеміологічної безпеки. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

- загальні:  

ЗК 1 Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 

ЗК 2 Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК3 Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 



- фахові:  

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 5.Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком  4: 42). 

 

Розробник: кафедра мікробіології (доц.Вовк І.М., доц.Іванова С.А., доц.Римша О.В.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 53 «Імунобіологічні препарати» належить до циклу 

дисциплін професійної підготовки фахівців спеціальності  222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: ознайомлеення з основними групами імунобіологічних препаратів, що 

зареєстровані в Україні; формування цілісного та системного розуміння про 

створення поствакцинального імунітету;  формування знань про значення та методи 

створення імунного захисту населення; засвоєння етапів виробництва вакцин, 

імунних сироваток, інтерферонів та інтерфероногенів, імуномодуляторів, вимог щодо 

контролю якості останніх. 

Основні завдання:  підготовка спеціалістів різних спеціальностей, які володіють 

знаннями та уміннями щодо принципів використання, показів для застосування 

імунобіологічних препаратів з метою імунопрофілактики, імунотерапії та 

імунокорекціі. Поглибити знання студентів щодо інфекційного захисту населення 

шляхом створення поствакцинального імунітету, ознайомити з препаратами для 

імунізації, способами та термінами проведення вакцинації в Україні.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

- загальні:  

ЗК 1. Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК 3.Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 5.Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

 

- фахові:  

ФК 6.Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 14.Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних 

заходів щодо інфекційних захворювань.… 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2.Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 



ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3.Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН 5.Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН 6.Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7.Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН 16.Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 

ПРН 24.Планувати та проводити профілактичні й протиепідемічні заходи для 

запобігання розповсюдження інфекційних хвороб (за списком 2) в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі результатів епідеміологічного обстеження осередків 

інфекційних хвороб, епідеміологічного аналізу, використовуючи існуючі профілактичні та 

протиепідемічні методи. Виявляти в умовах закладу охорони здоров’я, використовуючи 

статистичні й лабораторні методи групи ризику, території ризику, час ризику, фактори 

ризику та здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності населення. 

Проводити виявлення і ранню діагностику інфекційні захворювання (за списком 2), 

первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби. 

 

Розробник: кафедра мікробіології (відповідальні – професор, д.мед.н. Ковальчук 

В.П., доцент, к.мед.н. Пропопчук З.М., доцент, д.мед.н Фоміна Н.С.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕДИЧНА АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» 

 

Анотація дисципліни: ВК 54 «Медична англійська мова»  належить до циклу 

дисциплін гуманітарних та соціально-економічних дисциплін підготовки  підготовки 

фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна спрямована на формування іншомовної професійно орієнтованої 

комунікативної компетентності; закладає основи базових лексико-граматичні знань для 

ефективного виконання студентами субтесту з англійської мови професійного 

спрямування ліцензійного іспиту «Крок 1».  

Основні завдання: сформувати уміння інтерпретувати зміст загальнонаукової 

літератури англійською мовою, спілкуватися англійською мовою в усній та письмовій 

формах, використовувати базові знання англійської мови під час з виконання субтесту з 

англійської мови професійного спрямування ліцензійного іспиту «Крок 1»; розвивати 

іншомовні комунікативні навички загальноосвітнього, фахового та культурологічного 

характеру. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна:  

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

- загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

- фахові: 

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 



відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

 

Розробник: кафедра іноземних мов з курсом латинської мови та медичної 

термінології (к.пед.наук, доц. Кондратюк А.Л.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ТЮТЮНОПАЛІННЯ, АЛКОГОЛІЗМУ,  

НАРКОМАНІЇ ТА ТОКСИКОМАНІЇ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 55 «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму, 

наркоманії та токсикоманії» належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки 

фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціалізованих знань щодо хворобливих змін психіки 

та поведінки при вживанні психоактивних речовин, природи, патогенезу, клініки, лікування, 

профілактики, експертизи, реабілітації та соціальних аспектів залежностей. Курс орієнтований на 

отримання сучасних знань з основних проблем розповсюдженості, формування та профілактики 

залежностей; набування студентами теоретичних знань практичних навичок первинної 

діагностики, лікування, профілактики психічних розладів, психосоціальної реабілітації пацієнтів з 

психічними розладами, в тому числі обумовлених прийомом психоактивних речовин, необхідних 

на первинному рівні надання медичної допомоги. Дисципліна є сполучною ланкою між 

теоретичними та клінічними дисциплінами, що формують профіль магістра медицини. 

Основні завдання: формування у здобувачів вищої освіти базових знань з природи 

залежностей та їх механізмів; основних понять та термінології з адиктології, класифікації 

психоактивних речовин; основ організації наркологічної служби та діючого законодавства з 

питань боротьби з поширенням немедичного вживання психоактивних речовин; загальних 

закономірностей залежності від психоактивних речовин; етіологічних факторів, патогенетичних 

механізмів, типів перебігу та клінічних проявів алкоголізму; тактики співбесіди та ведення хворих 

на алкоголізм; ранніх та віддалених наслідків вживання алкоголю; основних принципів надання 

медичної допомоги при алкоголізмі та алкогольних психозах; методів профілактики алкоголізму 

та розладів асоційованих з алкоголем; загальних характеристик основних груп психоактивних 

речовин; діагностики залежностей від психоактивних речовин; комплексу етіологічні факторів, 

патогенетичних механізмів, типів перебігу, та клінічних проявів наркоманії та токсикоманії; 

тактики ведення хворих з наркоманіями та токсикоманіями; невідкладної медичної допомоги при 

гострих отруєннях та психічних розладах у хворих на наркоманії та токсикоманії; методи 

профілактики віщезазначених розладів. Формує здатність до інтерпретації традиційних та 

новітніх підходів у адиктології, які застосовуються для діагностики порушень психіки та 

поведінки, моніторингу розповсюдження адикцій та можливостей їх профілактики.  

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань.  

- загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 



ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів 

щодо інфекційних захворювань 

ФК 15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду. 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

ФК 19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних 

та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

ФК 20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів. 

ФК 21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної 

допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти здобувати 

сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести відповідальність за 

своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем 

автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти застосувати 

засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) життя та діяльності. 

Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести відповідальність своєчасне 

використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику 

способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись іноземною 

мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при підготовці документів 

державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній діяльності. Нести відповідальність 

за вільне володіння державною мовою, за розвиток професійних знань. 



ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти застосовувати їх у 

професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх виконанні, 

нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній рівень 

правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних 

правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. Відповідати за свою 

громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його збереження. 

Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження навколишнього середовища. 

Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо заходів до збереження та охороні 

навколишнього середовища. Нести відповідальність щодо виконання заходів збереження 

навколишнього середовища в рамках своєї компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на підставі 

знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 7, 8, 13, 14, 16, 

17, 30-33, 36, 38, 49). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 13, 16, 26, 32, 34, 

35, 38, 40, 44, 45, 50, 53, 54) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: 11-16). Призначати лабораторне 

та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 7, 8, 13, 14, 16, 17, 30-33, 36, 38, 49) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2: 11-16) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або 

синдромальний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. 

Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2: 11-16) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за 

списком 2: 11-16) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 11-16) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 10, 12, 15, 20, 21) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі 

охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в 

умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики 

фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 10, 12, 15, 20, 21) в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 10, 12, 15, 20, 21)  

в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 10, 12) на підставі попереднього 

клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення 

та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на виробництві, 

використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, серед закріпленого 

контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових людей, що підлягають 

диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів в 

межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. Здійснювати систему заходів первинної 

профілактики в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. Організовувати 



проведення серед закріпленого контингенту населення заходів вторинної та третинної 

профілактики, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, 

профілактичний медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 24. Планувати та проводити профілактичні й протиепідемічні заходи для запобігання 

розповсюдження інфекційних хвороб (за списком 2: 169, 170, 173-176, 178-181, 183, 186, 187-189, 

195, 196, 198, 200-201) в умовах закладу охорони здоров’я на підставі результатів 

епідеміологічного обстеження осередків інфекційних хвороб, епідеміологічного аналізу, 

використовуючи існуючі профілактичні та протиепідемічні методи. Виявляти в умовах закладу 

охорони здоров’я, використовуючи статистичні й лабораторні методи групи ризику, території 

ризику, час ризику, фактори ризику та здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної 

захворюваності населення. Проводити виявлення і ранню діагностику інфекційних захворювань 

(за списком 2: 169, 170, 173-176, 178-181, 183, 186, 187-189, 195, 196, 198, 200-201), первинні 

протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби.  

ПРН 25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають 

диспансерному нагляду (за списком 2: 11-16); тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати необхідні 

продукти харчування дітям першого року життя. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу охорони 

здоров’я на підставі даних про захворювання (за списком 2: 11-16) та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту 

населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну технологію. Готувати 

звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні облікові документи за 

типовою формою. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; визначати 

наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту; 

розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом навколишнього 

середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати аналіз захворюваності 

населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику в умовах 

закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи статистичні та лабораторні методи. 

Проводити оцінку впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяції на території обслуговування. 

ПРН 29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, закладу 

охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньо статичними і кращими в сфері 

діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. Проводити відбір та 

використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання медичної допомоги (за списком 2: 

11-16), що розроблені на засадах доказової медицини; приймати участь у розробці локальних 

протоколів надання медичної допомоги. Проводити контроль якості медичного обслуговування; 

визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та безпеки медичної допомоги. 

Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати вибір адекватного методу фінансування 

(оплати) та вибір раціональних форм організації надання медичних послуг. Застосовувати методи 

економічного аналізу при виборі методів діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

ПРН 30. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів з розладами психіки та 

поведінки (за списком 2: 11-16) та внаслідок вживання психоактивних речовин; організовувати 

взаємодію з колегами у своєму та інших закладах, організаціях та установами; застосовувати 

інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу потреб населення, в 

умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в конкурентному середовищі. 

 

Розробник: кафедра психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО (д.мед.н., проф. 

Римша С.В., к.мед.н., доц. Рациборинська-Полякова Н.В.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ГІГІЄНИ  

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 56 «Психогігієна та актуальні проблеми університетської 

гігієни» належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: розвиток у майбутнього лікаря гігієнічного мислення, умінь комплексної оцінки 

факторів навколишнього середовища і соціальних умов життя та набуття знань щодо 

визначення наслідків їх негативного впливу на психічне здоров’я людини та здоров’я осіб, 

які навчаються в умовах закладів вищої освіти, розроблення на цій підставі заходів, 

спрямованих на збереження і зміцнення психічного здоров'я, забезпечення гармонійного 

психофізіологічного та психічного розвитку особистості, а також здоров’язберігаючих 

технологій для створення превентивного освітнього простору в закладах вищої освіти 

Основні завдання:  вивчення природних та антропогенних чинників навколишнього 

середовища та соціальних умов життя, що справляють негативний вплив на психічне 

здоров’я людини та здоров’я осіб, які навчаються в умовах закладів вищої освіти, наукове 

обґрунтування і розробка гігієнічних нормативів, правил та заходів, що сприяють 

максимальному використанню чинників навколишнього середовища, які позитивно 

впливають на організм людини, запровадження розроблених психогігієнічних 

рекомендацій, правил і нормативів у практику охорони здоров’я та перевірка їх 

ефективності, прогнозування санітарної ситуації на ближню та віддалену перспективу. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань. 

ФК12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, 

фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань 

планування сім’ї та підбору метода контрацепції. 

ФК13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК16. Здатність до проведення експертизи працездатності. 

ФК17. Здатність до ведення медичної документації. 



ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації. 

ФК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації. 

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на 

підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або 

за його межами. 

ПРН14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу 

ПРН22. Оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі анамнестичних даних, загального огляду, бімануального, 

зовнішнього та внутрішнього акушерського обстеження шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури. В умовах лікувальної 

установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та гінекологічного 

обстеження жінки, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням 

стандартної процедури: проводити оцінку пацієнтки та медичних критеріїв прийнятності 

методу контрацепції; визначати план обстеження пацієнтки перед вибором методу 

контрацепції; проводити консультування з питань планування сім’ї; проводити підбір 

сучасного методу контрацепції для різних категорій населення. 

ПРН23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 

людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 



контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

ПРН27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 

 

 

Розробник: кафедра загальної гігієни та екології (д.мед.н., проф. Сергета І.В.) 
  

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВБ 57 Мікробіологічні основи антибактеріальної терапії 
належить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: поглиблення знань здобувачів освіти щодо принципів раціональної 

протимікробної терапії, методології формування ефективних схем емпіричної 

антибіотикотерапії, сучасних методів топічного протимікробного впливу; формування 

здатності гнучко маніпулювати існуючими методами та засобами протимікробного впливу 

з метою підвищення ефективності лікування захворювань мікробної природи та обирати 

оптимальний алгоритм протимікробної терапії на підставі отриманих знань щодо 

біологічних властивостей збудників, механізмів дії антимікробних препаратів та  

результатів моніторингу чутливості найбільш поширених збудників до існуючих 

протимікробних засобів в умовах глобального поширення явища резистентності 

мікроорганізмів . 

Основні завдання: здобути глибокі знання щодо біологічних властивостей збудників 

інфекційних захворювань різного рівня організації, що впливають на чутливість до 

хімічних впливів; сучасного переліку противірусних, антибактеріальних, протигрибкових 

засобів різної хімічної структури та механізму їх дії на мікроорганізми; оволодіти 

здатністю самостійного визначення чутливості збудників захворювань до антибіотиків та 

антисептиків та оцінки результатів лабораторних досліджень; засвоїти принципи 

раціональної антибіотикотерапії, оволодіти знаннями щодо сучасних схем комбінованої 

емпіричної антибіотикотерапії; епідеміології поширення резистентних до протимікробних 

засобів варіантів збудників запальних процесів, механізмів стійкості бактерій до 

антибіотиків, шляхів подолання антибіотикорезистентності та щодо можливостей 

топічного впливу на вогнище запалення з використанням антибіотиків і антисептиків та 

сучасних методів локальної доставки з метою усунення етіологічного чинника. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна:  

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

- загальні:  

ЗК 1 Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 

ЗК 2 Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК 3 Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

- фахові:  

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

Програмні результати навчання 



ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 5.Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 7, 8, 18, 32-36, 64,67, 87, 92, 110,114, 119-121, 126, 166-203, 

231) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у 

т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

 

 

Розробник: кафедра мікробіології (проф. Ковальчук В.П., доц. Назарчук О.А., доц. 

Коваленко І.М.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 58 «Клінічні дослідження» належить до циклу дисциплін 

професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: формування цілісного уявлення про загальні положення, терміни, принципи та вимоги, 

оцінку етичних та морально-правових аспектів, обробку та аналіз результатів при проведенні 

клінічних випробувань. 

Основні завдання: формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо основи 

Керівництва Належної клінічної практики (GCP), принципів доказової медицини, термінології та 

основних документів клінічних досліджень; правил планування, проведення, звітування, 

аудитування та завершення клінічних випробувань лікарських засобів; етичних та морально-

правових аспектів клінічних досліджень; порядку повідомлення про побічні явища та реакції. 

Здобуття знань, навичок та вмінь, що складають основу майбутньої професійної діяльності. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань  

- загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.  

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК 4.Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань.  

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.  

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів.  

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги.  

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги.  

ФК 10. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів.  

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.  

ФК 15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду.  

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації.  



ФК 18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації.  

ФК 19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних 

та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

Програмні результати навчання  

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти здобувати 

сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести відповідальність за 

своєчасне набуття сучасних знань.  

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах.  

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем 

автономності.  

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти застосувати 

засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) життя та діяльності. 

Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести відповідальність за своєчасне 

використання методів саморегуляції.  

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, підрозділі, 

закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.   

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись іноземною 

мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при підготовці документів 

державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній діяльності. Нести відповідальність 

за вільне володіння державною мовою, за розвиток професійних знань.  

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти застосовувати їх у 

професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх виконанні, 

нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній рівень 

правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних 

правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. Відповідати за свою 

громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10.Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його збереження. 

Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження навколишнього середовища. 

Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо заходів до збереження та охорони 

навколишнього середовища. Нести відповідальність щодо виконання заходів збереження 

навколишнього середовища в рамках своєї компетенції.  

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на підставі 

знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або за його межами.  

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 1-8, 10-19, 25-

32, 35, 37, 38, 40, 42, 44-50, 52, 54).  

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 2-7, 9,10, 12, 14-

17, 19-23, 25-28, 30, 34, 36, 37, 39-43, 46, 47, 49-57) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. 

Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: 1, 4, 5, 

9, 13, 14, 16, 18, 19, 21-24, 37-53, 55, 56, 58, 72, 76, 78, 80-82, 85, 87, 90, 91, 94, 95, 98, 100-103, 106, 

108-113, 115-118, 124, 127, 129-132, 134, 136-140, 145-146, 149-152, 154, 161-165, 169, 174, 230, 

235). Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 1-8, 10-

19, 25-32, 35, 37, 38, 40, 42, 44-50, 52, 54) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за 

допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань 



(за списком 2: 1, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 21-24, 37-53, 55, 56, 58, 72, 76, 78, 80-82, 85, 87, 90, 91, 

94, 95, 98, 100-103, 106, 108-113, 115-118, 124, 127, 129-132, 134, 136-140, 145-146, 149-152, 154, 

161-165, 169, 174, 230, 235) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, 

використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та 

інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 

2: 1, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 21-24, 37-53, 55, 56, 58, 72, 76, 78, 80-82, 85, 87, 90, 91, 94, 95, 98, 100-

103, 106, 108-113, 115-118, 124, 127, 129-132, 134, 136-140, 145-146, 149-152, 154, 161-165, 169, 

174, 230, 235) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу.  

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за 

списком 2: 1, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 21-24, 37-53, 55, 56, 58, 72, 76, 78, 80-82, 85, 87, 90, 91, 94, 

95, 98, 100-103, 106, 108-113, 115-118, 124, 127, 129-132, 134, 136-140, 145-146, 149-152, 154, 161-

165, 169, 174, 230, 235) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу.  

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за списком 

2: 1, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 21-24, 37-53, 55, 56, 58, 72, 76, 78, 80-82, 85, 87, 90, 91, 94, 95, 98, 100-

103, 106, 108-113, 115-118, 124, 127, 129-132, 134, 136-140, 145-146, 149-152, 154, 161-165, 169, 

174, 230, 235) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації, 

у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.  

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 1, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 21-24, 37-53, 55, 56, 58, 72, 76, 78, 80-82, 

85, 87, 90, 91, 94, 95, 98, 100-103, 106, 108-113, 115-118, 124, 127, 129-132, 134, 136-140, 145-146, 

149-152, 154, 161-165, 169, 174, 230, 235) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.  

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 2-4, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 

20, 23, 24, 27, 31) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-

яких обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, 

в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні 

методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2-4, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 31) в 

умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем.  

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2-4, 7, 8, 10, 11, 

13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 31) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем.  

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1-4, 10-13, 19-21, 23, 27) на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики.  

ПРН 23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на виробництві, 

використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, серед закріпленого 

контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових людей, що підлягають 

диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів в 

межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. Здійснювати систему заходів первинної 

профілактики в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. Організовувати 

проведення серед закріпленого контингенту населення заходів вторинної та третинної 

профілактики, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, 

профілактичний медичний огляд, звернення за медичною допомогою).  

ПРН 25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають 

диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики здорових осіб, що 

підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати необхідні продукти харчування 

дітям першого року життя.  

ПРН 27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних захворювань. 

Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними показники 

захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, інвалідності, 

смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику виникнення та перебігу 



захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати джерело та/або місцезнаходження 

потрібної інформації в залежності від її типу; отримувати необхідну інформацію з визначеного 

джерела; аналізувати отриману інформацію.  

ПРН 28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; визначати 

наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту; 

розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом навколишнього 

середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати аналіз захворюваності 

населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику в умовах 

закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи статистичні та лабораторні методи. 

Проводити оцінку впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяції на території обслуговування.  

ПРН 29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, закладу 

охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньо статичними і кращими в сфері 

діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. Проводити відбір та 

використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання медичної допомоги, що розроблені 

на засадах доказової медицини; приймати участь у розробці локальних протоколів надання 

медичної допомоги. Проводити контроль якості медичного обслуговування; визначати фактори, 

що перешкоджають підвищенню якості та безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість 

медичних послуг; обґрунтовувати вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір 

раціональних форм організації надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного 

аналізу при виборі методів діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

 

Розробник: кафедра внутрішньої медицини №2 (д.мед.н., проф. Шевчук С.В.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЄТОЛОГІЇ ТА НУТРИЦІОЛОГІЇ 

підготовкифахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 59 «Актуальні питання дієтології та нутриціології» належить 

до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовкифахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: Формування теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо 

основних понять дієтології та нутриціології для обгрунтування призначення 

раціональної та безпечної дієти для здоров’я та покращення якості життя пацієнтів.  

Основні завдання: формування у здобувачів вищої освіти системи знань в сфері 

раціонального та дієтичного харчування; поглиблення практичних знань та умінь щодо 

призначення профілактичного та лікувального харчування при захворюваннях різних 

органів та систем; отримання інформації щодо найсучасніших вітчизняних та світових 

досягнень в галузі дієтології; навички орієнтації в різноманітних дієтичних підходах 

відповідно до принципів доказової медицини.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна:спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові: 

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 



ФК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК 15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

ФК 18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації. 

ФК 19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

Програмні результати навчання 

 ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

 ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. 

Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; 

зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних 

умовах 

 ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

 ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

 ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

 ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. 

Вміти застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

 ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

 ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

 ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

 ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 



 ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

 ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за 

списком  4 - №1-7, 10, 12, 13-19, 20, 25, 26-28, 30-32, 34-36, 40, 42, 43, 46-49). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1:№2-7, 9, 

10, 11, 15, 17, 19-23, 25, 26-28, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 49, 52, 55, 56) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз захворювання (за списком 2: №1, 3-6, 9, 25, 38, 40, 41, 43-49, 51-53, 55, 58, 60, 63-

65, 69-71, 76, 80-82, 85, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 110, 113, 115, 

127- 129, 130 ,132, 134, 136-140, 145, 156, 159, 160). Призначати лабораторне та/або 

інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 1-7, 10, 12, 13-19, 20, 25, 26-28, 30-32, 

34-36, 40, 42, 43, 46-49) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за 

списком 2: №: №1, 3-6, 9, 25, 38, 40, 41, 43-49, 51-53, 55, 58, 60, 63-65, 69-71, 76, 80-82, 85, 

87, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 110, 113, 115, 127- 129, 130 ,132, 134, 

136-140, 145, 156, 159, 160) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним 

алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані 

лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній 

клінічний діагноз (за списком 2 № : №1, 3-6, 9, 25, 38, 40, 41, 43-49, 51-53, 55, 58, 60, 63-

65, 69-71, 76, 80-82, 85, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 110, 113, 115, 

127- 129, 130 ,132, 134, 136-140, 145, 156, 159, 160) шляхом прийняття обґрунтованого та 

логічного рішення. 

 ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: №: №1, 3-6, 9, 25, 38, 40, 41, 43-49, 51-53, 55, 58, 60, 63-65, 

69-71, 76, 80-82, 85, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 110, 113, 115, 

127- 129, 130 ,132, 134, 136-140, 145, 156, 159, 160) в умовах закладу охорони здоров’я, за 

його межами та на етапах медичної евакуації на підставі попереднього клінічного 

діагнозу. 

 ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання 

(за списком 2: №: №1, 3-6, 9, 25, 38, 40, 41, 43-49, 51-53, 55, 58, 60, 63-65, 69-71, 76, 80-82, 

85, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 110, 113, 115, 127- 129, 130 ,132, 

134, 136-140, 145, 156, 159, 160) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації у т.ч., у польових умовах на підставі попереднього клінічного 

діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 

 ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування захворювання (за списком 2: 

№: №1, 3-6, 9, 25, 38, 40, 41, 43-49, 51-53, 55, 58, 60, 63-65, 69-71, 76, 80-82, 85, 87, 91, 93, 

94, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 110, 113, 115, 127- 129, 130 ,132, 134, 136-140, 

145, 156, 159, 160) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах 

медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними 

схемами. 

 ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: №2, 3, 8, 11, 18, 19, 

24, 31) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких 

обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної 

ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, 

використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  



 ПРН 18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних 

досліджень здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації. 

 ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 1-9, 11, 

12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем 

лабораторних та інструментальних досліджень. 

 ПРН 23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 

людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

ПРН 27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН 28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 

 

 

 

Розробник: кафедра внутрішньої медицини №2 (к.мед. н. доц. Маринич Л.І.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕВМАТОЛОГІЇ (ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ) 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 60 «Актуальні питання ревматології (захворювання 

суглобів)» належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціалізованих знань в галузі ревматології, а 

саме, здобуття та поглиблення вмінь, навичок та  спроможності діагностувати, 

проводити диференційний діагноз та лікувати основні захворювання суглобів, що є 

необхідними у професійній діяльності лікаря, які базуються на основі освітньо-

професійної програми спеціаліста. 

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти системи знань та навиків 

щодо визначення етіологічних та патогенетичних факторів захворювань суглобів, вміння 

класифікувати та аналізувати клінічну картину захворювань суглобів,  спроможності 

виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення захворювань суглобів, обґрунтовувати і 

формулювати попередній діагноз а також, здатності складати план обстеження хворого, 

інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень, проводити 

диференційну діагностику, обґрунтовувати та визначити тактику ведення хворого, 

призначати немедикаментозне та сучасне медикаментозне лікування при суглобовій 

патології, визначати прогноз та працездатність хворих. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 



ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

Ф15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

ФК16. Здатність до проведення експертизи працездатності.  

ФК17. Здатність до ведення медичної документації. 

ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  



ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз захворювання (за списком 2). Призначати лабораторне та/або інструментальне 

обстеження хворого (за списком 4) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за 

допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику 

захворювань (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним 

алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані 

лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній 

клінічний діагноз (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі охорони 

здоров’я та за його межами), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в 

умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики 

фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21.Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) на підставі попереднього 

клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 



людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

ПРН 27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

 

 

Розробник: кафедра внутрішньої медицини №1 (д.мед.н., проф. Станіславчук М.А.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ МАНУАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ТА МАСАЖУ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 61 «Основи мануальної терапії та масажу» належить до 

циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: Метою освоєння дисципліни є формування у студентів уявлення про основні 

види масажу, механізми їх дії на організм людини, види прийомів мануальної терапії та їх 

застосування при різноманітній патології опорно-рухового апарата та коморбідних станах. 

Мануальна терапія також передбачає усунення або компенсацію функціональних 

порушень, які виникли внаслідок захворювань опорно-рухового апарата, травматичних та 

спортивних пошкодженнях.  

Основні завдання:  1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш 

поширених захворювань опорно-рухового апарата. 2. Аналізувати типову клінічну 

картину найбільш поширених захворювань опорно-рухового апарата. 3. Виявляти різні 

клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань опорно-рухового 

апарата. 4. Проводити мануальну діагностику найбільш поширених захворювань опорно-

рухового апарата. 5. Проводити прийоми масажу та мануальної терапії. 6. Демонструвати 

володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами 

фахової субординації в мануальній терапії. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  
ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 



ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

Програмні результати навчання 
ПРН 1. Уміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення,  Уміти  

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання.  Уміти  

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності.  Уміти  

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації.  Уміти  

застосувати засоби саморегуляції,  Уміти  пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та  Уміти  

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки,  Уміти  визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження.  Уміти  формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 18, 

26, 31, 32, 40, 45, 49). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 5, 7, 8, 17, 

36, 39, 40, 41, 50, 51) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; 

IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143). Призначати лабораторне та/або 

інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 18, 26, 31, 32, 40, 45, 49) шляхом 



прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 

38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, 

за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, 

дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній 

клінічний діагноз (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації 

на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143) в умовах 

закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у 

польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у 

т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 20, 23, 24, 27) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких 

обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної 

ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, 

використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 20, 23, 24, 27) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 

20, 23, 24, 27) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1, 2, 4, 9, 12) на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

 

Розробник: кафедра Фізичної та реабілітаційної медицини (доцент Кравець Р.А.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ В МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 62 «Фізіотерапевтичні засоби в медичній реабілітації» 
належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 

222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: Формування у студентів системи теоретичних знань, практичних вмінь та 

навичок з використання фізичних факторів в їх природному або преформованому вигляді 

з метою профілактики порушень здоров’я людей, поліпшення функціонального стану 

організму, загальної та спеціальної працездатності, особливості застосування засобів і 

методів фізіотерапії в медичній реабілітації для підтримки та відновлення здоров’я, 

порушення життєдіяльності та функціонування пацієнтів. 

Основні завдання:  1. мати поняття про фізіотерапію як самостійну дисципліну; 

історію розвитку фізіотерапії; методи фізіотерапії; місце фізіотерапії в медичній 

реабілітації; 2) поняття про специфічні та неспецифічні реакції організму на фізичний 

фактор при певних станах організму; 3) клініко-фізіологічну дію фізіотерапевтичних 

процедур на організм людини; мати поняття про електричні, магнітні, оптичні, механічні 

та теплофізичні властивості біологічних тканин; 4) про нові й традиційні методи 

фізіотерапії; 5) загальну характеристику методів електротерапії; біофізичні основи та 

особливості методів електротерапії; 6) загальну характеристику методів фототерапії; 

біофізичні основи фототерапії; особливості методів інфрачервоного опромінення, 

ультрафіолетового опромінення, лазеротерапії, фотодинамічної терапії; загальну 

характеристику методів вібротерапії, ультразвукової терапії, баротерапії, аероіонотерапії, 

аерозольтерапії, галотерапії. 7) загальну характеристику методів гідротерапії, 

теплотерапії, парафінотерапії, озокеритотерапії, кріотерапії. 8) принципи організації 

роботи фізіотерапевтичного відділення (кабінету) та техніка безпеки при проведенні 

фізіотерапевтичних процедур.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 



- фахові:  
ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

Програмні результати навчання 
ПРН 1. Уміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення,  Уміти  

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання.  Уміти  

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності.  Уміти  

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації.  Уміти  

застосувати засоби саморегуляції,  Уміти  пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та  Уміти  

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки,  Уміти  визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження.  Уміти  формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 18, 

26, 31, 32, 40, 45, 49). 



ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 5, 7, 8, 17, 

36, 39, 40, 41, 50, 51) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; 

IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143). Призначати лабораторне та/або 

інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 18, 26, 31, 32, 40, 45, 49) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 

38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, 

за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, 

дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній 

клінічний діагноз (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації 

на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143) в умовах 

закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у 

польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у 

т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 20, 23, 24, 27) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких 

обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної 

ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, 

використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 20, 23, 24, 27) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 

20, 23, 24, 27) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1, 2, 4, 9, 12) на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

 

Розробник: кафедра Фізичної та реабілітаційної медицини (доцент Кравець Р.А.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ ТА ОСНОВИ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ З 

ДІЄТОЛОГІЄЮ 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

Анотація дисципліни: ВК 63 «Гастроентерологія та основи здорового харчування 

з дієтологією» належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки 

фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: підвищення освітнього рівня студентів з питань діагностики та лікування 

гастроентерологічних захворювань, основних положень лікувально-профілактичного 

харчування відповідно до сучасних міжнародних стандартів. Формування здатності 

застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння в процесі подальшого 

навчання для вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі охорони здоров’я .  

Основні завдання:  формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, 

навички та розуміння для вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі охорони 

здоров’я, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та 

симптомів гастроентерологічних захворювань, що потребують особливої тактики ведення 

пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій; 

формування уміння застосовувати знання з патології органів шлунково-кишкового тракту 

та знання основних положень лікувально-профілактичного харчування в процесі 

подальшого навчання та професійній діяльності відповідно до принципів доказової 

медицини. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань. 

- загальні:  

ЗК 1. Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу, здатність 

вчитися і бути сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- фахові:  

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 



ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при 

лікуванні захворювань 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 11.Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 13.Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК 15.Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1.Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2.Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3.Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН 4.Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5.Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН 6.Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7.Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8.Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9.Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10.Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 



ПРН 11.Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на 

підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або 

за його межами. 

ПРН 12.Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 

6,7,8,9,10,12,15,16,17,19, 28,30,31,32,37,46,52). 

ПРН 13.Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 

2,6,9,15,19, 20,22,25,34,37,40,42,46,56) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. 

Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: 

21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101). Призначати лабораторне та/або 

інструментальне обстеження хворого (за списком  4: 6,7,8,9,10,12, 15,16,17,19, 

28,30,31,32,37,46,52) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за 

списком 2: 21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати 

попередній клінічний діагноз (за списком 2: 21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14.Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: 21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101) в умовах закладу 

охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації на підставі 

попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15.Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні (за списком 2: 

21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101) в умовах закладу охорони здоров’я, за його 

межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у польових умовах на підставі 

попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16.Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101) в умовах закладу 

охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових 

умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 21.Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 12, 17) на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 23.Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 

людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 25.Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

 



Розробник: кафедра внутрішньої та сімейної медицини (д.м.н., проф. Палій І.Г, 

к.м.н., доц. Чернова І.В.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ГОСТРОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 64 «Інструментальна діагностика гострої хірургічної 

патології» належить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціалізованих знань з основних методів досліджень 

ургентної хірургічної патології, визначення показів до застосування інструментальних 

досліджень, визначення  основних методів досліджень та інформативність їх застосування, 

вплив результатів ультразвукових та ендовідео-, лапароскопічних досліджень на вибір 

лікувальної тактики у хворих на ургентну хірургічну патологію. Дисципліна є сполучною 

ланкою між діагностичними та клінічними дисциплінами, що сприяють формуванню профілю 

магістра медицини. 

Основні завдання: Пройшовши вибірковий цикл студенти дізнаються, що являють собою 

означені діагностичні методики, їх види, можливості при діагностиці ургентної хірургічної 

патології, ймовірні ускладнення, доцільність та ефективність кожного з цих методів в 

залежності від патології. 

Крім того, окремо буде наголошено на видах сучасного обладнання, його можливостях, 

принципах проведення та підготовці до кожної процедури.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання 

ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на підставі 

знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або за його 

межами. 



ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 2, 6-8, 10, 12 – 

19, 21, 28, 30-32, 46). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1 : 1, 6, 8-9, 14-15, 

19-22, 25, 29, 37, 46, 56) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: 77-78, 83-85, 87-102). 

Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 2, 6-8, 10, 12 

– 19, 21, 28, 30-32, 46) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення 

зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2: 77-78, 83-

85, 87-102) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального 

обстеження хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2: 77-78, 83-85, 

87-102) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 16-17, 22, 35 ) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі 

охорони здоров’я та за його межами), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, 

в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики 

фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 5, 6, 7, 8, 17, 21) на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

Розробник: кафедра хірургії №2 з курсом «Основи стоматології» (д.мед.н., проф. Покидько 

М.І.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПЕРИОПЕРАЦІЙНЕ ВЕДЕННЯ ХВОРОГО З ГОСТРОЮ АБДОМІНАЛЬНОЮ 

ПАТОЛОГІЄЮ 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 65 «Периопераційне ведення хворого з гострою абдомінальною 

патологією» належить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: вивчення закономірностей механізму патофізіологічних змін організму, що 

виникають у хворих на гостру абдомінальну патологію, визначення принципів правильної 

інтерпретації клінічної інформації отриманої при обстеженні хворого та основних принципів 

лікування і реабілітації пацієнтів. Студенти мають засвоїти базові теоретичні положення 

периопераційного супроводу, оволодіння практичними навичками, які необхідні для 

проведення успішного та ефективного лікування хірургічного хворого.  

Основні завдання дисципліни: розгляд та засвоєння теоретичних загальних основ 

екстреної передопераційної підготовки, особливостей ургентної оперативної техніки,  корекції 

метаболічних змін в організмі на тлі гострої абдомінальної патології, принципів  та методик 

ранньої реабілітації хворого, формування у здобувачів вищої медичної освіти практичних 

навичок застосування набутих ними знань у практичній діяльності.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання 

ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

Програмні результати навчання 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на підставі 

знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або за його 

межами. 



ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 2, 6-8, 10, 12 – 

19, 21, 28, 30-32, 46). 

ПРН13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1:  2, 6, 8-9, 14-15, 

19-22, 25, 29, 37, 46, 55-56 ) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: 77-78, 83-85, 87-102). 

Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 2, 6-8, 10, 12 

– 19, 21, 28, 30-32, 46) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення 

зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2: 77-78, 83-

85, 87-102) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального 

обстеження хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2:  77-78, 83-85, 

87-102 ) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за 

списком 2: 77-78, 83-85, 87-102) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах 

медичної евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2: 77-78, 83-85, 87-102) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах 

медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними 

схемами. 

ПРН16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 77-78, 83-85, 87-102) в умовах закладу охорони здоров’я, за його 

межами та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього 

клінічного діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 

ПРН17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 16-17, 22, 35) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі 

охорони здоров’я та за його межами), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, 

в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики 

фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

ПРН18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 16-17, 22, 35) в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем. 

ПРН19.Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 16-17, 22, 35) в 

умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 5, 6, 7, 8, 17, 21) на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

Розробник: кафедра хірургії №2 з курсом «Основи стоматології» (д.мед.н., проф. Покидько 

М.І.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ СЕКСОЛОГІЇ ТА СЕКСОПАТОЛОГІЇ 

 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 66  «Основи сексології та сексопатології» належить до 

циклу дисциплін професійної підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі:  Сексологія - міждисциплінарна область знань, що вивчає причини, умови 

розвитку і клінічного прояву порушень сексуального здоров'я людини з метою їх 

діагностики, раціонального лікування, психологічної корекції, дієвої профілактики, а також 

розробки питань психогігієни статевого життя. Сексологія охоплює коло проблем, 

пов'язаних з нормальними проявами сексуальності людини, а також загальні та приватні 

питання сексопатології.  

Основні завдання: формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо 

розуміння поняття «сексуальної норми» та «сексуального здоров'я», а також рівня 

сексуальної адаптації, зумовленої усіма рівнями взаємодії партнерів: анатомо -фізіологічних, 

соціальних, соціально-психологічних. Диференціювати поняття «сексуальне здоров'я» не 

тільки як відсутність будь-яких хворобливих змін в організмі людини, що сприяють 

порушенню сексуальної функції, але і як комплекс взаємодіючих компонентів сексуальності, 

що забезпечують оптимальну сексуальну адаптацію до протилежної статі, сексуальну 

гармонію відповідно до норм соціальної й особистої моралі.  Навчити формувати здатність 

до інтерпретації різноманітних сексуальних  порушень, їх діагностики та тактики ведення.  
Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань  

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 
- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 
Програмні результати навчання 



ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН7.  Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на 

підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або 

за його межами. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

ПРН13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз 

захворювання. Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань шляхом прийняття обґрунтованого 



рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати 

попередній клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу. 

ПРН14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 
 

Розробник: кафедра акушерства і гінекології №1 к.мед.н., ас. Кучеренко О.М.  

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УРОГІНЕКОЛОГІЯ» 

 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 67  «Урогінекологія» належить до циклу дисциплін 

професійної підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі:  Урогінекологія - наука, що oxoплює причинно-наслідкові зв'язки між 

урологічними та гінекологічними захворюваннями. Це хірургічна дисципліна. Є цілий ряд 

захворювань, які можна віднести до областей урології, так і до гінекології. Ця 

міждисциплінарна область клінічної медицини, що вивчає етіологію, патогенез розвитку і 

клінічні прояви порушень уротракту в жіночому організмі з метою діагностики  захворювань 

органів сечової системи, наднирників та інших патологічних процесів в заочеревинному просторі, 

раціонального лікування, психологічної корекції, а також дієвої профілактики можливих 

акушерсько-гінекологічних ускладнень. Геріатрична урогінекологія спеціалізується на 

діагностиці вікових змін жінок та лікуванні проблем сечостатевої сфери у літніх пацієнток 

постменопаузального періоду, які можуть страждати на нетримання сечі, опущення та 

випадіння тазових органів, фонові та передракові стани.  

Основні завдання: сформувати у здобувачів вищої освіти системи знання щодо розуміння і 

усвідомлення поняття комплексності та цілісності анатомо-фізіологічних особливостей 

органів малого тазу жінки, концепції фізіологічних та патологічних змін у різні вікові 

періоди. Навчити оцінювати вплив патологічних станів на якість життя жінки , соціально-

психологічні аспекти життя жінки. Сформувати здатність до інтерпретації різноманітних 

функціональних та органічних порушень, їх діагностики, адекватного менеджменту та 

профілактики вікових дегенеративних змін урогінекологічного тракту жінок.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань  

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 
- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 



ФК5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.  

ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

ФК16. Здатність до проведення експертизи працездатності.  

ФК17. Здатність до ведення медичної документації. 

ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації. 

ФК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

 
Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН7.  Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  



ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на 

підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або 

за його межами. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

ПРН13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз 

захворювання. Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати 

попередній клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу. 

ПРН14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН17. Встановити діагноз невідкладного стану шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі охорони здоров’я та за 

його межами), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі 

інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики фізикального 

обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

ПРН18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем. 

ПРН19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) на підставі попереднього 

клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 

людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 



Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

ПРН26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

ПРН27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; 

визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати 

аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, 

фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 

біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції на території 

обслуговування. 

 
Розробник: кафедра акушерства і гінекології №1 к.мед.н., ас. Костюк І.Ю.  

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЕНДОСКОПІЧНІ МЕТОДИ В ГІНЕКОЛОГІЇ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 68  «Ендоскопічні методи в гінекології» належить до циклу 

дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі:  Ознайомити студентів із видами сучасних малоінвазивних методик в оперативній 

гінекології. 

   

Основні завдання:   

• Розглянути особливості технічного виконання роботизованих, лапароскопічних та 

гістероскопічних операцій.  

• Ознайомити з перевагами малоінвазивних методик в гінекології та показами і 

протипоказами до їх виконання.  

• Провести аналіз відеоматеріалів проведення основних малоінвазивних операцій в 

гінекології.  

• Ознайомити з можливими ускладненнями при виконанні малоінвазивних операцій та 

шляхами їх корекції.   

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань.  

 

- загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК. 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

- фахові:  

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК. 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних 

пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору 

метода контрацепції. 

ФК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

Програмні результати навчання 



ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти здобувати 

сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести відповідальність за 

своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись іноземною 

мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при підготовці документів 

державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній діяльності. Нести відповідальність 

за вільне володіння державною мовою, за розвиток професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти застосовувати їх у 

професійній діяльності. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на підставі 

знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 4, 5, 11, 17, 31, 

32, 54). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 1, 6, 33) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз 

захворювання (за списком 2: 204-235). Призначати лабораторне та/або інструментальне 

обстеження хворого (за списком 4: 4, 5, 11, 17, 31, 32, 54) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику 

захворювань (за списком 2: 204-235) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним 

алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та 

інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 

2: 204-235) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 30) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі охорони здоров’я 

та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі 

інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та 

можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм.  

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 12, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27) на 

підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 22. Оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі в умовах закладу охорони 

здоров’я на підставі анамнестичних даних, загального огляду, бімануального, зовнішнього та 

внутрішнього акушерського обстеження шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з 

використанням стандартної процедури. В умовах лікувальної установи на підставі анамнестичних 

даних, загального огляду та гінекологічного обстеження жінки, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, з використанням стандартної процедури: проводити оцінку пацієнтки та медичних 

критеріїв прийнятності методу контрацепції; визначати план обстеження пацієнтки перед вибором 

методу контрацепції; проводити консультування з питань планування сім’ї; проводити підбір 

сучасного методу контрацепції для різних категорій населення. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу охорони 

здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості професійної діяльності 

людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення на підставі 

нормативних документів, використовуючи стандартну технологію. Готувати звіти про особисту 

виробничу діяльність, використовуючи офіційні облікові документи за типовою формою. 

 

 

Розробник: кафедра акушерства та гінекології № 2 (д.мед.н., професор Григоренко А.М.)  



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ВИБРАНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ  

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 69 «Вибрані питання педіатрії» належить до циклу 

дисциплін професійної підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: поглибити, удосконалити знання студентів з окремих, вибраних 

захворювань дітей різного віку, методів їх діагностики, лікування та профілактики. 

Основні завдання:   
- пропагування методу профілактичної направленості охорони здоров’я України, що 

є одним із важливих принципів в справі організації педіатричної допомоги дітям 

- підкреслення важливості і необхідності вивчення питань медичної етики і 

лікарської деонтології для формування особистості лікаря  

- розгляд питань професійної орієнтації 

- розвиток клінічного мислення  

- активне набуття і закріплення практичних навичок 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при 

лікуванні захворювань 

ФК5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 



ФК8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

ФК17. Здатність до ведення медичної документації.  

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на 

підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або 

за його межами. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 4, 6-

8, 10, 12-19, 25, 26, 29-32,  40, 42, 46, 47, 48, 49, 52). 

ПРН13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 6, 9, 14, 

19, 21, 23, 25 , 28, 42, 52) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: 35, 62, 67, 95, 

98, 113). Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком  

4: 4, 6-8, 10, 12-19, 25, 26, 29-32, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 52) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати 

диференціальну діагностику захворювань (за списком 2: 35, 62, 67, 95, 98, 113) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження 

хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2: 35, 62, 67, 95, 98, 

113)шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: 35, 62, 67, 95, 98, 113)  в умовах закладу охорони здоров’я, за 



його межами та на етапах медичної евакуації на підставі попереднього клінічного 

діагнозу. 

ПРН15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2: 35, 62, 67, 95, 98, 113) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та 

на етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього 

клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 35, 62, 67, 95, 98, 113) в умовах закладу охорони здоров’я, за 

його межами та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 3) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі охорони 

здоров’я та за його межами), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в 

умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики 

фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

ПРН18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 3) в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем. 

ПРН25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

 

Розробник: кафедра педіатрії №1 (д.мед.н., проф. Яблонь О.С.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗАХВОРЮВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ  

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 70 «Захворювання дітей раннього віку» належить до 

циклу дисциплін професійної підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: вивчення та удосконалення знань студентів з патології дітей раннього віку, 

методів їх діагностики, лікування та профілактики. 

Основні завдання:   
- втілення принципів профілактичної направленості охорони здоров’я України, що є 

одним із важливих принципів в справі організації педіатричної допомоги дітям 

- підкреслення важливості і необхідності вивчення питань медичної етики і лікарської 

деонтології для формування особистості лікаря  

- розгляд питань професійної орієнтації 

- розвиток клінічного мислення  

- набуття і закріплення практичних навичок 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при 

лікуванні захворювань 

ФК5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 



ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

ФК17. Здатність до ведення медичної документації.  

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на 

підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або 

за його межами. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 4, 6-

8, 10, 12-19, 25, 26, 29-32,  40, 42, 46, 47, 48, 49, 52). 

ПРН13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 9, 10, 14, 

23, 25, 28, 43, 45-48, 50, 52) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: 59, 63, 74, 80, 

95, 98). Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком  

4: 4, 6-8, 10, 12-19, 25, 26, 29-32, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 52) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати 

диференціальну діагностику захворювань (за списком 2: 59, 63, 74, 80, 95, 98) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження 

хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2: 59, 63, 74, 80, 95, 98) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 



ПРН14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: 59, 63, 74, 80, 95, 98)  в умовах закладу охорони здоров’я, за 

його межами та на етапах медичної евакуації на підставі попереднього клінічного 

діагнозу. 

ПРН15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2: 59, 63, 74, 80, 95, 98) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного 

діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 

ПРН16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 59, 63, 74, 80, 95, 98) в умовах закладу охорони здоров’я, за 

його межами та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 3, 27,35) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин 

(закладі охорони здоров’я та за його межами), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в 

польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи 

стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

ПРН18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 3, 27,35) в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем. 

ПРН25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

 

Розробник: кафедра педіатрії №1 (д.мед.н., проф. Яблонь О.С.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ВИБРАНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 71 «Вибрані питання естетичної хірургії» належить до 

циклу дисциплін професійної підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

 

Цілі: забезпечення набуття студентами теоретичних знань та відпрацювання 

практичних навичок за такими темами, як: «Патологічні рубці», «Судинна патологія 

шкіри», «Патологія форми грудної залози» та іншими темами, необхідними для 

підготовки спеціаліста з корекції патології зовнішності і в цілому для підготовки 

високоосвіченого і ерудованого лікаря. 

Основні завдання:  забезпечення належного рівня базової підготовки лікаря, який 

володіє необхідними практичними навичками та знаннями особливостей хірургічної 

патології зовнішності.  

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я або в процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  

 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4.  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7.  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8.  Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9.  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

 

- фахові:  

ФК1 Навички опитування та фізикального обстеження пацієнта. 

ФК2 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3 Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу. 

ФК4 Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК5 Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювання. 

ФК6 Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювання. 

ФК11 Навички виконання медичних маніпуляцій. 

 



Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 11. Збирати дані про скарг пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта й трактувати його результати 

ПРН 12.  Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі лабораторних та інструментальних досліджень  

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення. Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження 

хворого шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі 

стандартами. Встановлювати попередній клінічний діагноз шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та логічного аналізу.  

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання  в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу.  

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації у т. ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього клінічного 

діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення та 

використовуючи стандартні методики. 

 

Розробник: кафедра хірургії медичного факультету №2 

(д.мед.н., проф. Каніковський О.Є) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЕКЗАНТЕМИ У ДІТЕЙ 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 72 «Екзантеми у дітей» належить до циклу дисциплін 

професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: поглиблення теоретичних знань, удосконалення і засвоєння практичних 

навичок при диференційній діагностиці захворювань, що супроводжуються екзантемами 

для набуття професійного рівня в галузі дитячої інфектології. 

Основні завдання: полягають в тому, щоб в своїй практичній діяльності лікар 

загального профілю вмів: 

- Проводити об’єктивне обстеження хворого з екзантемами як інфекційного так і 

неінфекційного генезу, інтерпретувати отримані результати, враховуючи анатомо-

фізіологічні особливості та вікові норми. 

- Визначати різні клінічні варіанти перебігу захворювань, що супроводжуються 

екзантемами. 

- Визначати ускладнення найбільш поширених інфекційних захворювань з 

екзантемами дитячого віку, а також діагностувати стани, що загрожують життю дитини. 

- Складати план лікування та профілактики, і робити прогноз при найбільш 

поширених інфекційних захворювань дитячого віку. 

- Вирішувати питання про необхідність госпіталізації хворого, надавати екстрену 

допомогу при основних невідкладних станах. Вміти організувати інфекційний стаціонар 

вдома. 

- Проводити диспансерний нагляд за дітьми – реконвалесцентами інфекційних 

захворювань із синдромом екзантеми.  

- Складати план проведення протиепідемічних заходів в осередках інфекцій.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 



ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних 

заходів щодо інфекційних захворювань. 

ФК15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

ФК17. Здатність до ведення медичної документації. 

ФК21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 



ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на 

підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або 

за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 4-21, 

25, 26, 29-40, 42, 44, 46-49, 52 ). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 3, 4, 6, 7, 

9, 10, 11, 14-17, 19-28, 30-37, 39-43, 45-50, 52, 55-57) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за 

списком 2: 1,  2, 3- 5,  7, 9, 18, 20, 32, 34, 36, 40, 43, 46, 47, 51-53, 57-59, 62, 63, 64, 71, 73, 

74, 78, 80, 81, 82, 85, 87, 91, 94, 98, 100, 101, 106-108, 110, 115, 116, 117, 118, 120, 129, 136, 

146, 147, 149-157, 158, 161-165, 169-176, 178-181, 183, 186, 188-189, 195, 198). Призначати 

лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком  4: 4-21, 25, 26, 29-

40, 42, 44, 46-49, 52) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за 

списком 2: 1,  2, 3- 5,  7, 9, 18, 20, 32, 34, 36, 40, 43, 46, 47, 51-53, 57-59, 62, 63, 64, 71, 73, 

74, 78, 80, 81, 82, 85, 87, 91, 94, 98, 100, 101, 106-108, 110, 115, 116, 117, 118, 120, 129, 136, 

146, 147, 149-157, 158, 161-165, 169-176, 178-181, 183, 186, 188-189, 195, 198) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження 

хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2: 1,  2, 3- 5,  7, 9, 18, 

20, 32, 34, 36, 40, 43, 46, 47, 51-53, 57-59, 62, 63, 64, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 85, 87, 91, 94, 

98, 100, 101, 106-108, 110, 115, 116, 117, 118, 120, 129, 136, 146, 147, 149-157, 158, 161-165, 

169-176, 178-181, 183, 186, 188-189, 195, 198) шляхом прийняття обґрунтованого рішення 

та логічного аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: 1,  2, 3- 5,  7, 9, 18, 20, 32, 34, 36, 40, 43, 46, 47, 51-53, 57-59, 

62, 63, 64, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 85, 87, 91, 94, 98, 100, 101, 106-108, 110, 115, 116, 117, 

118, 120, 129, 136, 146, 147, 149-157, 158, 161-165, 169-176, 178-181, 183, 186, 188-189, 195, 

198) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації 

на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні (за списком 2: 1,  

2, 3- 5,  7, 9, 18, 20, 32, 34, 36, 40, 43, 46, 47, 51-53, 57-59, 62, 63, 64, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 

82, 85, 87, 91, 94, 98, 100, 101, 106-108, 110, 115, 116, 117, 118, 120, 129, 136, 146, 147, 149-

157, 158, 161-165, 169-176, 178-181, 183, 186, 188-189, 195, 198) в умовах закладу охорони 

здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у польових умовах на 

підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 1,  2, 3- 5,  7, 9, 18, 20, 32, 34, 36, 40, 43, 46, 47, 51-53, 57-59, 

62, 63, 64, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 85, 87, 91, 94, 98, 100, 101, 106-108, 110, 115, 116, 117, 



118, 120, 129, 136, 146, 147, 149-157, 158, 161-165, 169-176, 178-181, 183, 186, 188-189, 195, 

198) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у 

т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 1-5, 7, 8, 16, 18-20, 22, 

23, 24, 27, 31, 35) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за 

будь-яких обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах 

надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого 

часу, використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого 

анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 1-5, 7, 8, 16, 18-20, 22, 23, 24, 27, 31, 

35) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 1-5, 7, 8, 

16, 18-20, 22, 23, 24, 27, 31, 35) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних 

схем. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1-5, 8, 10-17, 21) на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 

людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 24. Планувати та проводити профілактичні й протиепідемічні заходи для 

запобігання розповсюдження інфекційних хвороб (за списком 2: 169-176, 178-181, 183, 

186, 188-189, 195, 198) в умовах закладу охорони здоров’я на підставі результатів 

епідеміологічного обстеження осередків інфекційних хвороб, епідеміологічного аналізу, 

використовуючи існуючі профілактичні та протиепідемічні методи. Виявляти в умовах 

закладу охорони здоров’я, використовуючи статистичні й лабораторні методи групи 

ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику та здійснювати епідеміологічний 

аналіз інфекційної захворюваності населення. Проводити виявлення і ранню діагностику 

інфекційних захворювань (за списком 2: 169-176, 178-181, 183, 186, 188-189, 195, 198), 

первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби.  

ПРН25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

ПРН26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 



ПРН30. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами в своєму та інших закладах, організаціях та установах; 

застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу 

потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в 

конкурентному середовищі. 

 

Розробник: кафедра дитячих інфекційних хвороб (к.мед.н., ph.D., доц. Онофрійчук 

О.С.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕВМАТОЛОГІЇ (СИСТЕМНІ ВАСКУЛІТИ) 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 73 «Актуальні питання ревматології (системні 

васкуліти)» належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціалізованих знань в галузі ревматології, а 

саме, здобуття та поглиблення вмінь, навичок та  спроможності діагностувати, 

проводити диференційний діагноз та лікувати основні захворювання з групи 

системних васкулітів, що є необхідними у професійній діяльності лікаря, які 

базуються на основі освітньо-професійної програми спеціаліста. 

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти системи знань та навиків 

щодо визначення етіологічних та патогенетичних факторів системних васкулітів, вміння 

класифікувати та аналізувати клінічну картину системних васкулітів,  спроможності 

виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення системних васкулітів, обґрунтовувати і 

формулювати попередній діагноз а також, здатності складати план обстеження хворого, 

інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень, проводити 

диференційну діагностику, обґрунтовувати та визначити тактику ведення хворого, 

призначати немедикаментозне та сучасне медикаментозне лікування при системних 

васкулітах, визначати прогноз та працездатність хворих. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 



ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

Ф15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

ФК16. Здатність до проведення експертизи працездатності.  

ФК17. Здатність до ведення медичної документації. 

ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  



ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз захворювання (за списком 2). Призначати лабораторне та/або інструментальне 

обстеження хворого (за списком 4) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за 

допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику 

захворювань (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним 

алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані 

лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній 

клінічний діагноз (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі охорони 

здоров’я та за його межами), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в 

умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики 

фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21.Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) на підставі попереднього 

клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 



людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

ПРН 27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

 

 

Розробник: кафедра внутрішньої медицини №1 (д.мед.н., проф. Станіславчук М.А.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

КЛІНІЧНА ВЕРТЕБРОЛОГІЯ  

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 74 «Клінічна вертебрологія» належить до циклу 

дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: предметним напрямком програми є різноманітні методи лікування та ЛФК, які 

використовуються для лікування захворювань хребта та вертеброгенної патології 

внутрішніх органів та систем, програма орієнтована на отримання знань з діагностики та 

лікування різної патології хребтових сегментів та виявлення вертеброгенної патології 

внутрішніх органів та систем, сфокусована на відновлення функціональних розладів, які 

виникли внаслідок патології хребтових сегментів, формування практичних навичок та 

вмінь: застосовування основних методів діагностики захворювань хребта і 

вертеброгенних захворювань внутрішніх органів; використання основних методів 

вертебрологічного лікування. 

Основні завдання:  1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш 

поширених захворювань хребта; 2. Аналізувати типову клінічну картину найбільш 

поширених захворювань хребта; 3. Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення 

найбільш поширених захворювань хребта; 4. Проводити диференціальну діагностику, 

обґрунтовувати і сформулювати попередній діагноз найбільш поширених захворювань 

хребта; 5. Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та 

інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених захворювань 

хребта та їх ускладненнях; 6. Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш 

поширених захворювань хребта; 7. Проводити медичні маніпуляції згідно списку 5 ОКХ; 

8. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 

фахівця та принципами фахової субординації в клінічній вертебрології.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  



ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

Програмні результати навчання 
ПРН 1. Уміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення,  Уміти  

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання.  Уміти  

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності.  Уміти  

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації.  Уміти  

застосувати засоби саморегуляції,  Уміти  пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та  Уміти  

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки,  Уміти  визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження.  Уміти  формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 18, 

26, 31, 32, 40, 45, 49). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 5, 7, 8, 17, 



36, 39, 40, 41, 50, 51) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; 

IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143). Призначати лабораторне та/або 

інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 18, 26, 31, 32, 40, 45, 49) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 

38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, 

за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, 

дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній 

клінічний діагноз (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації 

на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143) в умовах 

закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у 

польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у 

т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 20, 23, 24, 27) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких 

обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної 

ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, 

використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 20, 23, 24, 27) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 

20, 23, 24, 27) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1, 2, 4, 9, 12) на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

 

Розробник: кафедра Фізичної та реабілітаційної медицини (доцент Кравець Р.А.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

САНАТОРНО-КУРОРТНІ ЗАСОБИ В МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 75 «Санаторно-курортні засоби в медичній 

реабілітації» належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: Формування у студентів системи теоретичних знань, практичних вмінь та 

навичок з використання засобів навколишнього середовища з метою профілактики 

порушень здоров’я людей, поліпшення функціонального стану організму, загальної та 

спеціальної працездатності, особливості застосування природних факторів в медичній 

реабілітації для підтримки та відновлення здоров’я, порушення життєдіяльності та 

функціонування. 

 

Основні завдання:  1. мати поняття про кліматотерапію як самостійну дисципліну; 

історію розвитку кліматотерапії; методи кліматотерапії; місце кліматотерапії в медичній 

реабілітації; 2) поняття про специфічні та неспецифічні реакції організму на кліматичний 

фактор при певних станах організму; 3) клініко-фізіологічну дію кліматичних факторів на 

організм людини; 4) про нові й традиційні методи кліматотерапії; 5) загальну 

характеристику методів кліматотерапії. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  
ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 



ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

Програмні результати навчання 
ПРН 1. Уміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення,  Уміти  

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання.  Уміти  

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності.  Уміти  

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації.  Уміти  

застосувати засоби саморегуляції,  Уміти  пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та  Уміти  

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки,  Уміти  визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження.  Уміти  формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 18, 

26, 31, 32, 40, 45, 49). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 5, 7, 8, 17, 

36, 39, 40, 41, 50, 51) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; 

IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143). Призначати лабораторне та/або 

інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 18, 26, 31, 32, 40, 45, 49) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 



38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, 

за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, 

дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній 

клінічний діагноз (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації 

на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 143) в умовах 

закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у 

польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: II – 21, 23, 25; IV – 38, 44, 45, 52; V – 58, 76; IX – 127, 132, 

143) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у 

т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 20, 23, 24, 27) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких 

обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної 

ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, 

використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 20, 23, 24, 27) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 2, 8, 13, 

20, 23, 24, 27) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1, 2, 4, 9, 12) на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

 

Розробник: кафедра Фізичної та реабілітаційної медицини (доцент Кравець Р.А.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ НЕОНАТАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» 

 

Анотація дисципліни: ВК 76 «Основи неонатальної хірургії»  належить до циклу 

дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців підготовки фахівців спеціальності 

222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціальзованих знань з етіології, патогенезу, 

клінічної симптоматики, діагностичного та лікувального алгоритму хірургічних 

вроджених вад розвитку, хірургічних ургентних та невідкладних станів у 

новонароджених, сучасних принципів визначення маршруту пацієнта, необхідного 

об`єму діагностичних заходів, посиндромного консервативноголікування, 

хірургічного лікування, реабілітаційних заходів, тривалості та комплексу заходів 

реабілітації. 

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти клінічного мислення, 

системи знань з питань діагностики, консервативного та хірургічного лікування, 

реабілітації та диспансерного нагляду новонароджених із хірургічними вродженими 

вадами розвитку, хірургічними ургентними та невідкладними станами, системи 

оцінки та вибору оптимальних та інформативних загально-клінічних, біохімічних, 

бактеріологічних, цитологічних, гістологічних, ендоскопічних, рентгенологічних, 

мало-інвазивних методів обстеження, оцінки адресної пріоритетності малоінвазивних 

або відкритих методів хірургічного лікування, системи знань з інфузійної, 

антибактеріальної, антимікотичної, посиндромної терапії, нутрітивного та 

парентерального харчування. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної медичної діяльності та галузі знань «Дитяча хірургія» і є 

основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення 

проблем у галузі та на межі галузей знань. 

- загальні: 

 ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК 3.Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

 ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

 

- фахові:  

 ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

 ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

 ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

 ФК  5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

 ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

 ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

 ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

 ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 



 ФК 15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають 

диспансерному нагляду. 

 ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

  ФК 19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, 

соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, 

популяції. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН 1.Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2.Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3.Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН 5.Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації. 

ПРН 8.Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 11.Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на 

підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або 

за його межами. 

ПРН 12.Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4). 

ПРН 13.Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз захворювання (за списком 2). Призначати лабораторне та/або інструментальне 

обстеження хворого (за списком 4) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за 

допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику 

захворювань (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним 

алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані 

лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній 

клінічний діагноз (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу. 

ПРН 15.Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16.Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 



ПРН 17.Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі охорони 

здоров’я та за його межами), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в 

умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики 

фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

ПРН 18.Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем. 

ПРН 19.Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) на підставі попереднього 

клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 25.Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

ПРН 30.Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами в своєму та інших закладах, організаціях та установах; 

застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу 

потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в 

конкурентному середовищі. 

 

 

Розробник: кафедра дитячої хірургії (к.мед.н., ас. Солейко Д.С., д.мед.н., проф. 

Конопліцький В.С.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» 

 

Анотація дисципліни: ВК 77 «Актуальні питання дитячої гінекології»  належить 

до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців підготовки фахівців 

спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціальзованих знань з етіології, патогенезу, 

клінічної симптоматики, діагностичного та лікувального алгоритму дитячих 

гінекологічних вад розвитку, ургентних та невідкладних станів, сучасних принципів 

визначення маршруту пацієнта, необхідного об`єму діагностичних заходів, 

посиндромного консервативноголікування, хірургічного лікування, реабілітаційних 

заходів. 

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти клінічного мислення, 

системи знань з питань діагностики, консервативного та хірургічного лікування, 

реабілітації та диспансерного нагляду дитячих гінекологічних вад розвитку, ургентних 

та невідкладних станів, системи оцінки та вибору оптимальних та інформативних 

загально-клінічних, біохімічних, бактеріологічних, цитологічних, гістологічних, 

ендоскопічних, рентгенологічних, мало-інвазивних методів обстеження, оцінки 

адресної пріоритетності малоінвазивних або відкритих методів хірургічного 

лікування, системи знань з інфузійної, антибактеріальної, антимікотичної, 

посиндромної терапії. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної медичної діяльності та галузі знань «Дитяча хірургія» і є 

основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення 

проблем у галузі та на межі галузей знань. 

- загальні: 

 ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК 3.Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

 ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

 

- фахові:  

 ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

 ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

 ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

 ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

 ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

 ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

 ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

 ФК 15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають 

диспансерному нагляду. 



  ФК 19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, 

соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, 

популяції. 

 

 Програмні результати навчання 

ПРН 1.Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2.Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3.Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН 5.Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації. 

ПРН 8.Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 11.Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на 

підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або 

за його межами. 

ПРН 12.Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4). 

ПРН 13.Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз захворювання (за списком 2). Призначати лабораторне та/або інструментальне 

обстеження хворого (за списком 4) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за 

допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику 

захворювань (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним 

алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані 

лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній 

клінічний діагноз (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу. 

ПРН 16.Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на 

етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 

ПРН 17.Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі охорони 

здоров’я та за його межами), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в 

умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики 

фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  



ПРН 18.Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем. 

ПРН 19.Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) на підставі попереднього 

клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 25.Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

 

 

Розробник: кафедра дитячої хірургії (к.мед.н., ас. Солейко Д.С., д.мед.н., проф. 

Конопліцький В.С.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУЧАСНИХ ЛАБОРАТОРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ  

МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ  

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 78 «Інтерпретація сучасних лабораторно-

інструментальних методів діагностики» належить до циклу дисциплін професійно-

орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: сформувати навички та уміння, які допоможуть  інтерпретувати результати 

фізичних, інструментальних та лабораторних методів дослідження при найбільш 

поширеній патології внутрішніх органів та систем. 

Основні завдання:  ознайомлення з сучасними інструментальними та лабораторними 

методами дослідження в діагностиці захворювань внутрішніх органів; формування 

здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння для вирішення 

типових задач діяльності лікаря в галузі охорони здоров’я, сфера застосування яких 

передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів, лабораторних та 

інструментальних досліджень, в процесі подальшого навчання та професійній діяльності 

відповідно до принципів доказової медицини. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань. 

- загальні:  

ЗК 1. Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу, здатність 

вчитися і бути сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- фахові:  

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК 11.Навички виконання медичних маніпуляцій. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1.Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 



ПРН 2.Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3.Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН 4.Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5.Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН 6.Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7.Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8.Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9.Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10.Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 12.Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 

6,7,8,9,10,12,15,16,17,19, 28,30,31,32,37,46,52). 

ПРН 13.Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 

2,6,9,15,19, 20,22,25,34,37,40,42,46,56) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. 

Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: 

21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101). Призначати лабораторне та/або 

інструментальне обстеження хворого (за списком  4: 6,7,8,9,10,12, 15,16,17,19, 

28,30,31,32,37,46,52) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за 

списком 2: 21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати 



попередній клінічний діагноз (за списком 2: 21,78,80, 81,82,85,86,91,92,94,95,98,100,101) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 21.Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 12, 17) на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

 

Розробник: кафедра внутрішньої та сімейної медицини (д.м.н., проф. Палій І.Г, 

к.м.н., доц. Чернова І.В.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ»  

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 79 «ОСНОВИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ» належить до 

циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціалізованих знань з: - основних 

електрофізіологічних механізмів біоелектричної активності серця при порушеннях 

функції автоматизму, збудливості і провідності, що є провідним в діагностиці порушень 

аритмій серця, гіпертрофії відділів серця, змін ЕКГ при різних клінічних формах ІХС, 

електролітних, метаболічних змінах і синдромах передзбудження (преекзитації) 

шлуночків і інших захворювань серцево-судинної системи; - навичок та вмінь оцінки 

нормальної ЕКГ, реєстрації ЕКГ в загальноприйнятих 12 відведеннях, її аналізу, 

написання протоколу ЕКГ висновку і клінічної інтерпретації отриманих даних, що досить 

важливо не тільки для діагностики захворювання, але і для спостереження за його 

перебігом, контролю ефективності лікування та прогнозування ускладнень.  

Дисципліна є сполучною ланкою між клінічними дисциплінами, що формують 

профіль магістра медицини. 

 

Основні завдання: формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо 

механізмів електричних явищ, які виникають у серцевому м’язі під час його діяльності в 

нормі і при патології, розуміння основ аналізу ЕКГ, що дає можливість з великою 

точністю говорити про локалізацію вогнищевих змін міокарда, їх розповсюдженість, 

глибину і час появи; ознайомлення з традиційними та новітніми методами 

електрокардіографічного дослідження з функціональними пробами, формує здатність до 

інтерпретації ЕКГ- досліджень, що допомагає виявити приховану коронарну 

недостатність, перехідні порушення ритму, проводити диференційний діагноз між 

функціональними та органічними порушеннями роботи серця, які застосовуються для 

моніторингу різних патологічних станів, при дії лікарських засобів.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії. 

 

- фахові:  

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 



ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3.Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН7.Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН12.Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком  4). 

 

Розробник: кафедра внутрішньої медицини №2 

(проф. Масік Н.П., к.мед.н. Осипенко І.П.). 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Актуальні питання практичної гематології 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК-80  «Актуальні питання практичної гематології» належить 

до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців з спеціальності 222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі:  Сформувати у студентів вміння та навички застосування сучасних 

гематологічних методів діагностики та лікування в практичній лікарській діяльності. 

Дисципліна є важливою ланкою у клінічних дисциплінах, що формують профіль 

магістра медицини. 

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо 

сучаснихі методів діагностики в гематології : їх використання в загальній практиці, 

діагностично-лікувальної тактики ведення пацієнта з анемією, діагностично-лікувальної 

тактики ведення пацієнта з лімфоденопатією, діагностично-лікувальної тактики ведення 

пацієнта з спленомегалією, діагностично-лікувальної тактики ведення пацієнта з 

патологією гемостазу, сучаснихі методів терапії гематологічних пацієнтів та їх небажані 

ефекти і корекція 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань  

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

.ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК3 Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10 Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  

ФК1 Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3 Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання … 

ФК4 Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК5 Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань 

ФК6 Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань 



ФК7 Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК8 Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги 

ФК9 Навички надання екстреної медичної допомоги 

ФК11 Навички виконання медичних маніпуляцій 

ФК15 Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду 

ФК16 Здатність до проведення експертизи працездатності 

ФК17 Здатність до ведення медичної документації 

ФК18 Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації 

ФК20 Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів 

ФК21 Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

Програмні результати навчання 

ПРН1Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН4Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН5Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН5Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН6Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН7Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН8 Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на 

підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або 

за його межами. 



ПРН9 Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень  

ПРН10 Виділяти провідний клінічний симптом або синдром шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз 

захворювання.  

ПРН11 Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого  шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати 

попередній клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу. 

ПРН12Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання  

ПРН25 Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньо статичними і 

кращими в сфері діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. 

Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; приймати участь у 

розробці локальних протоколів надання медичної допомоги. Проводити контроль якості 

медичного обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та 

безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати 

вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації 

надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 

діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

ПРН26 Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами в своєму та інших закладах, організаціях та установах; 

застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу 

потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в 

конкурентному середовищі. 

 

Розробник: кафедра внутріщньої медицини №2, доцент Лисенко Д. А.  



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Практичні аспекти сучасної алергології 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 81 «Практичні аспекти сучасної алергології» належить до 

циклу дисциплін професійної підготовки  фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: отримання знань з фундаментальної дисципліни «Алергологія», вивчення якої 

необхідне для успішного засвоєння загальної медичної підготовки. Предметним 

напрямком програми є отримання знань з предмету «алергологія», практичних навичок та 

вмінь.  

  

Основні завдання:  - Пропагування методу профілактичного спрямування охорони 

здоров’я України, що є одним із важливих принципів в організації медичної допомоги; 

- Підкреслення важливості і необхідності вивчення питань медичної етики і лікарської 

деонтології для формування особистості лікаря; 

- Розгляд питань професійної орієнтації в сфері клінічної імунології та алергології; 

- Розвиток клінічного мислення; 

- Активне набуття і закріплення практичних навичок. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань  

- загальні:  

ЗК1. Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  
- фахові:  

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 



ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги.  

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій.  

ФК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК 15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем 

автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти застосувати 

засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) життя та діяльності. 

Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести відповідальність за своєчасне 

використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в 

команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись іноземною 

мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при підготовці документів 

державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній діяльності. Нести відповідальність 

за вільне володіння державною мовою, за розвиток професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти застосовувати їх 

у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній рівень 

правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних 

правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. Відповідати за свою 

громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його збереження. 

Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження навколишнього середовища. 

Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо заходів до збереження та охорони 

навколишнього середовища. Нести відповідальність щодо виконання заходів збереження 

навколишнього середовища в рамках своєї компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проводити 

фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми дослідження на підставі 

знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз 

захворювання (за списком 2). Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження 

хворого (за списком 4) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі 

стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний 

або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. 



Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за 

списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації на 

підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації, у 

т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах 

медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (закладі охорони здоров’я 

та за його межами), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі 

інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та 

можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за допомогою 

стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) на підставі попереднього 

клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення 

та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на виробництві, 

використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, серед закріпленого 

контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових людей, що підлягають 

диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів в 

межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. Здійснювати систему заходів первинної 

профілактики в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. Організовувати 

проведення серед закріпленого контингенту населення заходів вторинної та третинної 

профілактики, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, 

профілактичний медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають 

диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики здорових осіб, що 

підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати необхідні продукти харчування 

дітям першого року життя. 

 

Розробник: кафедра фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології (к.мед.н., доц. 

Богомолов А.Є.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНОЇ ПАТОМОРФОЛОГІЇ 

(ВІКОВИЙ ТА СТАТЕВИЙ АСПЕКТИ) 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» 

 

Анотація дисципліни: ВК 82 «Актуальні проблеми клінічної патоморфології (віковий 

та статевий аспекти)» належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки 

фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна поглиблює і систематизує знання про сучасні методи 

морфологічних досліджень, етіології, патогенезу й клінічних проявів хвороб, структурних 

основ ускладнень та наслідків хвороб, пухлин та передпухлинних станів, нормативну 

медичну документацію. Дисципліна необхідна для успішного засвоєння низки клінічних 

дисциплін та формування клінічного мислення, що формує профіль магістра медицини. 

Основні завдання: засвоєння основ сучасних методів морфологічного дослідження, 

трактування етіології, патогенезу та клінічних проявів хвороб в поєднанні з 

морфологічними змінами на різних етапах розвитку хвороби, структурних основ 

ускладнень та наслідків хвороб, що вивчаються впродовж курсу, поглиблене вивчення 

сучасних методів діагностики пухлин та передпухлинних станів, вивчення принципів 

формулювання клінічного та патологоанатомічного діагнозів згідно сучасних 

нормативних документів та актів. Формує здатність до інтерпретації традиційних та 

новітніх молекулярно-генетичних та патоморфологічних досліджень. 

Компетентності, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна: 

- інтегральні: 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

- загальні: 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності; 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії; 

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою; 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

- фахові: 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів; 

 

 

 

Програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна: 



ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації. 

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність. 

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4:20-23, 

54). 

 

Розробник: кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права (ас. Бевз В.О.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

БІОПСІЙНО-СЕКЦІЙНИЙ КУРС 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 83 «Біопсійно-секційний курс» належить до циклу 

дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі:  
- вміти проаналізувати та клінічно осмислити результати патологоанатомічного 

дослідження трупа та дослідження біопсійного матеріалу; 

- інтерпретувати, оцінювати і формулювати клінічний та патологоанатомічний 

діагноз, вміти проводити їх співставлення; 

- оволодіти принципами організації та проведення клініко-анатомічних конференцій 

та лікувально-контрольних комісій; 

- навчитись правильно оформлювати лікарське свідоцтво про смерть; 

- вміти відображати нозологічні форми захворювання з визначенням причини їх 

виникнення і механізму розвитку, використовуючи Міжнародну класифікацію хвороб 10 

перегляду (МКХ-10). 

Основні завдання: біопсійно-секційний курс призначений для клінічного осмислення 

результатів дослідження біопсійного матеріалу, вчення про діагноз, показу діяльності 

лікаря-патологоанатома в лікувально-профілактичних закладах. Біопсійно-секційний курс 

завершує клініко-анатомічну підготовку майбутніх лікарів. Матеріали цього курсу 

необхідні для практичної діяльності лікарів усіх спеціальностей. Знання, засвоєні при 

проходженні цього курсу, підводять підсумок тим вмінням та навичкам, якими повинен 

володіти клінічний морфолог, а також дають можливість встановити клінічну 

симптоматику й морфологічний субстрат захворювання. На сучасному рівні 

висвітлюються проблеми діагнозу, структура та принципи його побудови. Наводяться дані 

про патологію, а також про відповідність формулювання діагнозу Міжнародній 

класифікації хвороб 10 перегляду (МКХ-10). Наводяться дані про організацію та 

проведення клініко-анатомічних конференцій та лікувально-контрольних комісій. За 

допомогою рішення ситуаційних задач по принципам побудови клінічного та 

патологоанатомічного діагнозів студенти навчаються правильно оформлювати лікарське 

свідоцтво про смерть. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 



ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

- фахові:  

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність 

за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

 

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

 

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

 



ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

 

Розробник: кафедра патологічної анатомії (проф. д.мед.н. Вернигородський С.В., 

доц. Сорокоумов В.П.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ ПСИХОАНАЛІЗУ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 84 «Основи психоаналізу» належить до циклу дисциплін 

професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: дисципліна закладає основи знань щодо специфіки психоаналізу як науки, 

його сутності, відмінностей від інших психіатричних, психологічних і 

психотерапевтичних наук, виникнення та еволюції психоаналітичного знання, 

особливостей його розвитку, основних теорій та відгалужень. Дисципліна є сполучною 

ланкою між теоретичними та клінічними дисциплінами, що формують профіль магістра 

медицини. 

Основні завдання: формування у здобувачів вищої освіти базових знань про 

специфіку психоаналізу, зокрема його прикладних аспектів, формування розуміння 

неусвідомлюваної сутності людини, поєднання інтелектуального та ірраціонального, 

розуму та емоцій, цілісного образу її соціального та внутрішнього життя; розвиток 

здатності науково осмислити складність та невіддільність позасвідомих процесів у 

структурі життєдіяльності особистості в суспільстві. Формує здатність до інтерпретації 

традиційних та новітніх підходів у психотерапії, зокрема аналітичних напрямків, які 

застосовуються для діагностики порушень психіки та поведінки, моніторингу їх 

розповсюдження та можливостей охорони психічного здоров’я.  

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань.  

- загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

- фахові:  

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 



ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних 

заходів щодо інфекційних захворювань 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

ФК 21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 7, 8, 

13, 14, 16, 17, 30-33, 36, 38, 49). 



ПРН 23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 

людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 24. Планувати та проводити профілактичні й протиепідемічні заходи для 

запобігання розповсюдження інфекційних хвороб (за списком 2: 169, 170, 173-176, 178-

181, 183, 186, 187-189, 195, 196, 198, 200-201) в умовах закладу охорони здоров’я на 

підставі результатів епідеміологічного обстеження осередків інфекційних хвороб, 

епідеміологічного аналізу, використовуючи існуючі профілактичні та протиепідемічні 

методи. Виявляти в умовах закладу охорони здоров’я, використовуючи статистичні й 

лабораторні методи групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику та 

здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності населення. Проводити 

виявлення і ранню діагностику інфекційних захворювань (за списком 2: 169, 170, 173-176, 

178-181, 183, 186, 187-189, 195, 196, 198, 200-201), первинні протиепідемічні заходи в 

осередку інфекційної хвороби.  

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання (за списком 2: 11-16) та його 

перебіг, особливості професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо 

пацієнта та контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи 

стандартну технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, 

використовуючи офіційні облікові документи за типовою формою. 

ПРН 30. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів з розладами психіки та 

поведінки (за списком 2: 11-16) та внаслідок вживання психоактивних речовин; 

організовувати взаємодію з колегами у своєму та інших закладах, організаціях та 

установами; застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі 

аналізу потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу, в конкурентному середовищі. 

 

Розробник: кафедра психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО (д.мед.н., 

проф. Римша С.В., к.мед.н., доц. Рациборинська-Полякова Н.В.) 

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОРФАННІ ЗАХВОРЮВАННЯ В ПЕДІАТРІЇ 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 85 «Орфанні захворювання в педіатрії» належить до циклу 

дисциплін професійної підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі:  дисципліни полягають в поглибленні теоретичних знань та практичних вмінь для 

студентів 5 курсу в питаннях ранньої діагностики, принципів лікування орфанних хвороб . 

Основні завдання:   
- Встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз 

орфанного захворювання за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу 

хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи. 

- Збирати інформацію про загальний стан пацієнта. 

- Вміння описувати фенотип, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, 

збирати інформацію про спадковий анамнез, стан органів та систем. 

- Вміння складання родоводу пацієнта. 

- Оцінювати данні цито-генетичного обстеження. 

- Оцінювати данні біохімічних  обстежень. 

- Оцінювати данні молекулярно-генетичних обстежень. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань  

- загальні:  

ЗК 1. Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 
- фахові:  

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 



ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 10. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. 

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК 15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду. 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 
Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи.Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 



ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру 

на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4):4,6-

19,23,25-32,35,36,42,46-49. 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1):3,5,7,10-

12,15-17,19,20,22-31,36-40,45-47,49-56) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. 

Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 

2): 1, 3, 6, 13, 14, 19-23, 37, 39, 40, 47, 48,52,53,57-63, 65, 67, 71, 77, 79, 82, 83, 94-96, 105, 

107, 108, 125, 128, 132, 147-151, 154, 156, 157, 159, 160, 171). Призначати лабораторне 

та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 4): 4,6-19,23,25-32,35,36,42,46-49) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2).: 1, 3, 6, 13, 14, 19-

23, 37, 39, 40, 47, 48,52,53,57-63, 65, 67, 71, 77, 79, 82, 83, 94-96, 105, 107, 108, 125, 128, 

132, 147-151, 154, 156, 157, 159, 160, 171) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за 

певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані 

лабораторного та інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній 

клінічний діагноз (за списком 2) 1, 3, 6, 13, 14, 19-23, 37, 39, 40, 47, 48,52,53,57-63, 65, 67, 

71, 77, 79, 82, 83, 94-96, 105, 107, 108, 125, 128, 132, 147-151, 154, 156, 157, 159, 160, 171). 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2): 1, 3, 6, 13, 14, 19-23, 37, 39, 40, 47, 48,52,53,57-63, 65, 67, 71, 

77, 79, 82, 83, 94-96, 105, 107,108,125,128,132,147-151,154,156,157,159,160,171) в умовах 

закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації на підставі 

попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2): 1, 3, 6, 13, 14, 19-23, 37, 39, 40, 47, 48,52,53,57-63, 65, 67, 71, 77, 79, 82, 83, 94-

96, 105, 107,108,125,128,132,147-151,154,156,157,159,160,171)  в умовах закладу охорони 

здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у польових умовах на 

підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2): 1, 3, 6, 13, 14, 19-23, 37, 39, 40, 47, 48,52,53,57-63, 65, 67, 71, 

77, 79, 82, 83, 94-96, 105, 107, 108, 125, 128, 132, 147-151, 154, 156, 157, 159, 160, 171). в 

умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч. у 

польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3):4,6,8,9,21,24,28) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких 

обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної 

ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, 

використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на 

підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3):4,6,8,9,21,24,28) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 

3):4,6,8,9,21,24,28) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 



ПРН 21 Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5): 1-5, 8, 12,27 на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 

людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 25. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

ПРН 26 Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та 

тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 
 

Розробник: кафедра педіатрії №2 (зав.кафедрою, д.мед.наук, професор Дудник В.М., 

к.мед.наук, доцент Шаламай М.О.)  

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СКЛАДНІ ГЕНЕТИЧНІ КЕЙСИ В ПЕДІАТРІЇ»  
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 86  «Складні генетичні кейси в педіатрії» належить до циклу 

дисциплін професійної підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: знайомство з клінічними кейсами, які допоможуть в постановці діагнозу 

хромосомних, моногенних, мультифакторіальних, мітохондріальних хвороб і вроджених вад 

розвитку, навчать застосовувати різні методи діагностики та призначати  лікування і 

розробляти профілактичні заходи щодо цієї групи захворювань. 

Основні завдання:   
• придбання студентами пропедевтичних навиків для збору анамнезу і огляду 

хворого з спадковою та вродженою  патологією з метою описання фенотипу ( за даними клінічних 

кейсів з фтотографіями );  

• розуміння мети і можливостей сучасних методів цитогенетичної, біохімічної і 

молекулярно-генетичної діагностики; 

• оволодіння клініко-генеалогічним  методом( складання родоводу), та його аналіз, 

виявлення ймовірного типу успадкування; 

• вивчення причин широкого клінічного поліморфізму спадкової патології; 

• придбання знань і виробка навиків по діагностиці найбільш розповсюджених форм 

спадкової патології та вроджених вад розвитку; 

• вивчення  методів лікування; 

• розуміння мети, знання методів і можливостей медико-генетичного 

консультування, пренатальної діагностики і скринуючих програм 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення 

та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань  

- загальні:  

ЗК 1. Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу, здатність вчитися 

і бути сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища 
- фахові:  

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 



ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при 

лікуванні захворювань 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 10. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. 

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК 15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають 

диспансерному нагляду. 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 
Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. 

Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; 

зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних 

умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. 

Вміти застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 



ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН 10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охороні навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за 

списком 4):4,6-19,23,25-32,35,36,42,46-49. 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 

1):3,5,7,10-12,15-17,19,20,22-31,36-40,45-47,49-56) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за 

списком 2): 1, 3, 6, 13, 14, 19-23, 37, 39, 40, 47, 48,52,53,57-63, 65, 67, 71, 77, 79, 82, 83, 94-

96, 105, 107, 108, 125, 128, 132, 147-151, 154, 156, 157, 159, 160, 171). Призначати 

лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 4): 4,6-19,23,25-

32,35,36,42,46-49) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за 

списком 2).: 1, 3, 6, 13, 14, 19-23, 37, 39, 40, 47, 48,52,53,57-63, 65, 67, 71, 77, 79, 82, 83, 94-

96, 105, 107, 108, 125, 128, 132, 147-151, 154, 156, 157, 159, 160, 171) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний 

або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого. 

Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2) 1, 3, 6, 13, 14, 19-23, 37, 39, 

40, 47, 48,52,53,57-63, 65, 67, 71, 77, 79, 82, 83, 94-96, 105, 107, 108, 125, 128, 132, 147-151, 

154, 156, 157, 159, 160, 171). шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2): 1, 3, 6, 13, 14, 19-23, 37, 39, 40, 47, 48,52,53,57-63, 65, 67, 71, 

77, 79, 82, 83, 94-96, 105, 107,108,125,128,132,147-151,154,156,157,159,160,171) в умовах 

закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації на підставі 

попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання 

(за списком 2): 1, 3, 6, 13, 14, 19-23, 37, 39, 40, 47, 48,52,53,57-63, 65, 67, 71, 77, 79, 82, 83, 

94-96, 105, 107,108,125,128,132,147-151,154,156,157,159,160,171)  в умовах закладу 

охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у польових 

умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2): 1, 3, 6, 13, 14, 19-23, 37, 39, 40, 47, 48,52,53,57-63, 65, 67, 71, 

77, 79, 82, 83, 94-96, 105, 107, 108, 125, 128, 132, 147-151, 154, 156, 157, 159, 160, 171). в 

умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч. у 

польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3):4,6,8,9,21,24,28) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких 



обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної 

ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, 

використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги 

на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3):4,6,8,9,21,24,28) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 

3):4,6,8,9,21,24,28) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21 Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5): 1-5, 8, 12,27 на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 

людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 25. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню 

та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню 

та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 
 

Розробник: кафедра педіатрії №2 (зав.кафедрою, д.мед.наук, професор Дудник 

В.М., к.мед.наук, доцент Сінчук Н.І.)  

 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

УЗД В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ  

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 87 «УЗД в акушерстві та гінекології» належить до 

циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціальзованих знань  з основ 

ультразвукового сканування та  техніки проведення УЗД в акушерства та гінекології , 

навичок та вмінь оцінки стану органів малого тазу у невагітних пацієнток та стану 

плода на різних етапах гестаціного розвитку. Дисципліна є сполучною ланкою між 

теоретичними та клінічними дисциплінами, що формують профіль магістра медицини. 

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо 

визначення та правильного сканування пацієнтів в різні фази менструального циклу, 

оцінки стану органів малого тазу за наявної та відсутньої патології, застосування 

алгоритмів оцінки фунціонального стану органів малого тазу та оформлення висновків 

проведеного узд; оцінки стану плода на різних етепах гестаційного розвитку, постановка 

датчика для оцінки доплерометричних показників, що відображаються стан плода в різних 

триместрах вагітності;  ознайомлення з традиційними та новітніми методами діагностики 

порушень структури та розвитку органів малого тазу. Формує здатність до інтерпретації 

традиційних та новітніх досліджень, які застосовуються для діагностики порушень 

структури органів малого тазу а також розвитку плода на різних етапах гестаційного 

розвитку.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5.Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10.Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2.Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 



ФК3.Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. 

Вміти застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за 

списком 4). 

ПРН13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний 



діагноз захворювання. Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження 

хворого (за списком 4) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за 

списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, 

використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та 

інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за 

списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

 

Розробник: кафедра акушерства і гінекології №1 (к.мед.н., доц. Малініна О.Б.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ КОНТРАЦЕПЦІЇ  

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 88 «Основи контрацепції» належить до циклу 

дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціальзованих знань  з основ контрацепції, 

оцінки загального стану пацієнток щодо призначення різного характеру 

контрацептивних препаратів, оцінку рівня жіночих статевихгормонів для коректного 

призначення контрацетивів, мету та необхідність призначення контрацептивних 

препаратів.Дисципліна є сполучною ланкою між теоретичними та клінічними 

дисциплінами, що формують профіль магістра медицини. 

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо 

визначення та правильної оцінки стану пацієнтки при призначення контрацептивних 

препаратів; вміння коректно діагностувати необхідність прийому препаратів пацієнткою; 

вміння обговорити мету призначення контрацептивів; оцінити не тільки діагностичні 

критерії щодо призначення препаратів, але і психоемоціний стан пацієнтки на момент 

призначення контрацептивів; вміння обгрунтувати необхідність використання різних 

методів контрацепції. Формує здатність до інтерпретації традиційних та новітніх 

досліджень, які застосовуються для діагностики порушень менструального циклу та 

психоемоційного стану пацієнток яким обирається засіб контрацепції.  

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5.Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10.Прагнення до збереження навколишнього середовища 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2.Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3.Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 



ФК12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, 

фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань 

планування сім’ї та підбору метода контрацепції. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. Вміти 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. 

Вміти застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН10. Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його 

збереження. Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження 

навколишнього середовища. Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо 

заходів до збереження та охорони навколишнього середовища. Нести відповідальність 

щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї 

компетенції. 

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 



ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за 

списком 4). 

ПРН13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз захворювання. Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження 

хворого (за списком 4) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за 

списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, 

використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та 

інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за 

списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН22. Оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі анамнестичних даних, загального огляду, бімануального, 

зовнішнього та внутрішнього акушерського обстеження шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури. В умовах лікувальної 

установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та гінекологічного 

обстеження жінки, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням 

стандартної процедури: проводити оцінку пацієнтки та медичних критеріїв прийнятності 

методу контрацепції; визначати план обстеження пацієнтки перед вибором методу 

контрацепції; проводити консультування з питань планування сім’ї; проводити підбір 

сучасного методу контрацепції для різних 

 

 

 

Розробник: кафедра акушерства і гінекології №1 (к.мед.н., доц. Годлевська Н.А.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

СУЧАСНА ПЕРИНАТОЛОГІЯ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 89 «Сучасна перинатологія» належить до циклу 

дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина».  

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

Цілі: вивчення основ перинатології заради зменшення захворюваності, смертності 

в перинатальному періоді та поліпшення стандартів надання кваліфікованої медичної 

допомоги під час вагітності, пологів та в постнатальному періоді, так як майже 40% дітей, 

які помирають до року, мають перинатальні причини смертності, що пов’язані із 

генетичною патологією, порушенням формування та розвитку життєво важливих органів 

та систем. Дисципліна закладає основи спеціалізованих знань з новітніх та сучасних 

методів скринінгу та діагностики патології плода на внутрішньоутробному етапі розвитку. 

Основні завдання:  формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо 

сучасних методів перинатальної діагностики (неінвазивних: визначення рівня ХГЛ, РАРР, 

альфа-фетопротеїну, NIPT (неінвазивний пренатальний тест ДНК плода), УЗД, УЗД в 

режимі доплерографії, кардіотокографія; інвазивних: кордоцентез, фетоскопія, 

амніоцентез, плацентоцентез, біопсія хоріона), здатності до інтерпретації традиційних і 

новітніх досліджень, які застосовуються для скринінгу і діагностики вад розвитку, та 

моніторингу внутрішньоутробного розвитку плода. 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань.  

- загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК. 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

- фахові:  

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК. 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 



ФК 12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, 

фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань 

планування сім’ї та підбору метода контрацепції. 

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. 

Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; 

зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних 

умовах 

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. 

Вміти застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 7. Знати основи інформаційних і комунікаційних технологій та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за 

списком 4: 4, 5, 11, 17, 31, 32, 54). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 1, 6, 

33) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або 

синдромний діагноз захворювання (за списком 2: 204-235). Призначати лабораторне 

та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 4, 5, 11, 17, 31, 32, 54) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі стандартами. 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2: 204-235) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження 

хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2: 204-235) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 30) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин 

(закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в 

польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи 

стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 12, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 

26, 27) на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН 22. Оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі анамнестичних даних, загального огляду, бімануального, 

зовнішнього та внутрішнього акушерського обстеження шляхом прийняття 



обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури. В умовах лікувальної 

установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та гінекологічного 

обстеження жінки, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням 

стандартної процедури: проводити оцінку пацієнтки та медичних критеріїв прийнятності 

методу контрацепції; визначати план обстеження пацієнтки перед вибором методу 

контрацепції; проводити консультування з питань планування сім’ї; проводити підбір 

сучасного методу контрацепції для різних категорій населення. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню 

та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

 

 

Розробник: кафедра акушерства та гінекології № 2 (к.мед.н., доцент Балабуєва С.В.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

КЛІНІЧНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ ТА ТРОПІЧНА МЕДИЦИНА 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 90 «Клінічна паразитологія та тропічна медицина» 

належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 

222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна закладає основи спеціальзованих знань для розуміння причин 

і механізмів виникнення та поширення тропічних хвороб, етіологічних чинників, 

механізмів та факторів їх передачі, основних ланок патогенезу, закономірностей 

сучасного перебігу даних захворювань, виявлення взаємозв’язків між клінічними 

особливостями перебігу та станом імунної системи, ускладнень, що обтяжують їх перебіг, 

принципів діагностики та лікування цієї категорії хворих на теренах доказової медицини. 

Дисципліна є сполучною ланкою між теоретичними та клінічними 

дисциплінами, що формують профіль магістра медицини. 

Основні завдання:  навчити іноземних студентів здійснювати своєчасну 

діагностику тропічних хвороб, їх лікування та профілактику.  

 Формує здатність до інтерпретації традиційних та новітніх специфічних 

(вірусологічних, бактеріологічних, паразитологічних) досліджень, які застосовуються для 

діагностики інфекційних хвороб в країнах з тропічним кліматом, моніторингу 

епідеміологічного аналізу, проведення профілактичних заходів для запобігання 

тропічних захворювань, вибору такитики етіотропного лікування. 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань. 

- загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність застосовувати  знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища  

- фахові:  

ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 



ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при 

лікуванні захворювань 

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних 

заходів щодо інфекційних захворювань 

ФК 15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають 

диспансерному нагляду. 

ФК 16. Здатність до проведення експертизи працездатності.  

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації. 

ФК 18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних 

досліджень здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації. 

ФК 19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

ФК 21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. 

Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; 

зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних 

умовах 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 4. Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти 

застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату. Нести 

відповідальність за своєчасне використання методів саморегуляції. 

ПРН 5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Вміти приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Організовувати роботу медичного персоналу в команді, 

підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації.  

ПРН 6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. 

Вміти застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 



діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН 8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність. 

ПРН 11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за 

списком 4: 4-20, 21, 26, 29-40, 42, 44, 46-49). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 2, 3, 6-

7,9-11, 14-17, 19-26, 28-32, 34-37, 40-42, 47, 49, 51-56) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за 

списком 2: 1, 26, 28, 32- 36, 59, 63, 64, 71, 73, 82, 83, 92, 94, 101-102, 118, 166-203). 

Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 4-20, 

21, 26, 29-40, 42, 44, 46-49) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за 

списком 2: 1, 26, 28, 32- 36, 59, 63, 64, 71, 73, 82, 83, 92, 94, 101-102, 118, 166-203) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження 

хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 2: 1, 26, 28, 32- 36, 59, 

63, 64, 71, 73, 82, 83, 92, 94, 101-102, 118, 166-203) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: 1, 26, 28, 32- 36, 59, 63, 64, 71, 73, 82, 83, 92, 94, 101-102, 118, 

166-203) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні (за списком 2: 

1, 26, 28, 32- 36, 59, 63, 64, 71, 73, 82, 83, 92, 94, 101-102, 118, 166-203) в умовах закладу 

охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації у т.ч., у польових 

умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 1, 26, 28, 32- 36, 59, 63, 64, 71, 73, 82, 83, 92, 94, 101-102, 118, 

166-203) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 3-5, 7, 8, 9, 16, 18-

20, 23, 27, 31, 35) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за 

будь-яких обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах 

надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого 

часу, використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого 

анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги 

на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 3-5, 7, 8, 9, 16, 18-20, 23, 27, 31, 35) 

в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 



ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 1-5, 7, 8, 

16, 18-20, 22, 23, 24, 27, 31, 35) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних 

схем. 

ПРН 20. Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед 

населення та військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. у польових 

умовах, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи 

лікувально-евакуаційного забезпечення. 

ПРН 22. Оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі анамнестичних даних, загального огляду, бімануального, 

зовнішнього та внутрішнього акушерського обстеження шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури. В умовах лікувальної 

установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та гінекологічного 

обстеження жінки, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням 

стандартної процедури: проводити оцінку пацієнтки та медичних критеріїв прийнятності 

методу контрацепції; визначати план обстеження пацієнтки перед вибором методу 

контрацепції; проводити консультування з питань планування сім’ї; проводити підбір 

сучасного методу контрацепції для різних категорій населення. 

ПРН 23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 

людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН 24. Планувати та проводити профілактичні й протиепідемічні заходи для 

запобігання розповсюдження інфекційних хвороб (за списком 2: 26, 28, 32- 36, 59, 71, 82, 

92, 118, 166-203) в умовах закладу охорони здоров’я на підставі результатів 

епідеміологічного обстеження осередків інфекційних хвороб, епідеміологічного аналізу, 

використовуючи існуючі профілактичні та протиепідемічні методи. Виявляти в умовах 

закладу охорони здоров’я, використовуючи статистичні й лабораторні методи групи 

ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику та здійснювати епідеміологічний 

аналіз інфекційної захворюваності населення. Проводити виявлення і ранню діагностику 

інфекційні захворювання (за списком 2: 28, 35-36, 71, 166-203), первинні протиепідемічні 

заходи в осередку інфекційної хвороби.  

ПРН 25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду. 

ПРН 26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню 

та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

ПРН 27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 



виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН 28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі 

даних санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного 

контингенту; визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та 

станом здоров’я певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних 

про зв’язок між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного 

контингенту. Здійснювати аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, 

території ризику, час ризику, фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу, використовуючи статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу 

соціально-економічних та біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, 

популяції на території обслуговування. 

ПРН: 30. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами в своєму та інших закладах, організаціях та установах; 

застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу 

потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в 

конкурентному середовищі. 

 

 

 

Розробник: кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології (д.мед.н., проф. 

Мороз Л. В.) 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ: АНТИРЕТРОВІРУСНА ТЕРАПІЯ, СУЧАСНІ 

ПРОФІЛАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ  

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини»  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»  

 

Анотація дисципліни: ВК 91 «ВІЛ-інфекція: антиретровірусна терапія, сучасні 

профілактичні стратегії» належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої 

підготовки фахівців спеціальності 222 «Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: дисципліна формує практичні навички у студентів 5-го курсу, що 

спрямовані на вчасну діагностику ВІЛ-інфекції, своєчасне призначення, моніторинг 

ефективності антиретровірусної терапії (АРТ), менеджмент побічних явищ та невдачу 

АРТ. Дисципліна ознайомлює з сучасними стратегіями медикаментозної та 

немедикаментозної профілактики ВІЛ-інфекції та формує практичні навички щодо їх 

застосування.  

Основні завдання: формування у здобувачів вищої освіти знань щодо своєчасного 

скринінгу та верифікації діагнозу ВІЛ-інфекції; ознайомлення з класами    

антиретровірусних препаратів, механізмом їх дії та принципами комбінації кожного з 

препаратів у схемах АРТ; формування навичок з проведення моніторингу АРТ, 

діагностики побічних реакцій АРТ та ознайомлення з методами їх корекції; розгляд 

питаннь контролю  ефективності та виявлення невдачі АРТ, у тому числі способів їх 

моніторингу та корекції. Формування знань щодо видів сучасної медикаментозної 

профілактики ВІЛ-інфекції та та навичок щодо особливостей їх застосування 

(доконтактна профілактика, постконтактна профілактика, профілактика передачі ВІЛ від 

матері до дитини). 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

- інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі 

галузей знань. 

- загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

- фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 



ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при 

лікуванні захворювань 

ФК5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, 

фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань 

планування сім’ї та підбору метода контрацепції. 

ФК13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

ФК14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних 

заходів щодо інфекційних захворювань. 

ФК15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають 

диспансерному нагляду. 

ФК16. Здатність до проведення експертизи працездатності.  

ФК17. Здатність до ведення медичної документації. 

ФК18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних 

досліджень здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації. 

ФК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім'ї, популяції. 

ФК20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу 

охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і 

підвищення ефективності використання медичних ресурсів. 

ФК21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. 

Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; 

зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних 

умовах 

ПРН3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН5. Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки. Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. Організовувати роботу 

медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі. Нести відповідальність за вибір та 

тактику способу комунікації.  

ПРН6. Мати достатні знання державної мови та базові знання іноземної мови. 

Вміти застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну мову. Використовувати іноземну мову у професійній 



діяльності. Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ПРН8. Знати свої професійні обов'язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН9. Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки. Формувати достатній 

рівень правової культури необхідний для збереження балансу взаємин між суб’єктами 

медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність.  

ПРН11. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта, використовуючи стандартні алгоритми 

дослідження на підставі знання про людину, її органи та системи, в умовах закладу 

охорони здоров’я або за його межами 

ПРН12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

ПРН13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (лімфадснопатія, 

гарячка) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. Встановлювати найбільш вірогідний 

або синдромний діагноз захворювання (Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту 

людини (ВІЛ). Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого 

(креатинін, сечовина крові та сечі, швидкість клубочкової фільтрації, амінотрансферази 

крові, загальний білірубін крові та його фракції, коагулограма, сечова кислота крові, 

лужна фосфатаза крові, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, загальний аналіз 

спинномозкової  рідини, загальний імунологічний профіль крові, серологічні реакції при 

інфекційних хворобах, експрес - тести на вірусні захворювання, ампліфікаційні методи 

при інфекційних хворобах (ПЛР), мікробіологічне дослідження біологічних рідин та 

виділень, методи інструментальної візуалізації органів черевної порожнини; методи 

інструментальної візуалізації органів грудної порожнини; методи інструментальної 

візуалізації сечостатевої системи; методи інструментальної візуалізації черепа, хребта, 

спинного мозку, кісток та суглобів) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за 

допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику 

захворювань (Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження 

хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (Хвороба, зумовлена вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу. 

ПРН14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) в умовах 

закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації на підставі 

попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання 

(Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) в умовах закладу охорони 

здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на 

підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) в умовах 

закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у 

польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 



ПРН17. Встановити діагноз невідкладного стану (гострі анафілактичні реакції, 

судомний синдром) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, 

за будь-яких обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами), у т.ч. в умовах 

надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого 

часу, використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого 

анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

ПРН18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги 

на підставі діагнозу невідкладного стану (гострі анафілактичні реакції, судомний 

синдром) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (гострі анафілактичні 

реакції, судомний синдром) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН21. Виконувати медичні маніпуляції  (проводити введення лікарських 

речовин) на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

ПРН22. Оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі анамнестичних даних, загального огляду, бімануального, 

зовнішнього та внутрішнього акушерського обстеження шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури. В умовах лікувальної 

установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та гінекологічного 

обстеження жінки, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням 

стандартної процедури: проводити оцінку пацієнтки та медичних критеріїв прийнятності 

методу контрацепції; визначати план обстеження пацієнтки перед вибором методу 

контрацепції; проводити консультування з питань планування сім’ї; проводити підбір 

сучасного методу контрацепції для різних категорій населення. 

ПРН23. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на 

виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, 

серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових 

людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний 

медичний огляд, звернення за медичною допомогою). 

ПРН24. Планувати та проводити профілактичні й протиепідемічні заходи для 

запобігання розповсюдження інфекційних хвороб (Хвороба, зумовлена вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ) в умовах закладу охорони здоров’я на підставі результатів 

епідеміологічного обстеження осередків інфекційних хвороб, епідеміологічного аналізу, 

використовуючи існуючі профілактичні та протиепідемічні методи. Виявляти в умовах 

закладу охорони здоров’я, використовуючи статистичні й лабораторні методи групи 

ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику та здійснювати епідеміологічний 

аналіз інфекційної захворюваності населення. Проводити виявлення і ранню діагностику 

інфекційні захворювання (Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), 

первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби.  

ПРН25. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; розраховувати та призначати 

необхідні продукти харчування дітям першого року життя. 

ПРН26. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню 

та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу 



охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості 

професійної діяльності людини. Вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи стандартну 

технологію. Готувати звіти про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні 

облікові документи за типовою формою. 

ПРН27. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших не інфекційних 

захворювань. Оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними 

показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, 

інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику 

виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати 

джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати отриману 

інформацію. 

ПРН28. Визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі 

даних санітарно-профілактичної установи; аналізувати стан здоров’я певного 

контингенту; визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та 

станом здоров’я певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних 

про зв’язок між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного 

контингенту. Здійснювати аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, 

території ризику, час ризику, фактори ризику в умовах закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу, використовуючи статистичні та лабораторні методи. Проводити оцінку впливу 

соціально-економічних та біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, 

популяції на території обслуговування. 

ПРН29. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньо статичними і 

кращими в сфері діяльності; виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. 

Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; приймати участь у 

розробці локальних протоколів надання медичної допомоги. Проводити контроль якості 

медичного обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та 

безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати 

вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації 

надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 

діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

ПРН30. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами в своєму та інших закладах, організаціях та установах; 

застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу 

потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в 

конкурентному середовищі. 

 

 

 

Розробник: кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології (асистент, 

Мельник Т.О.) 
 



АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МІНІІНВАЗИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІРУРГІЇ 

 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» 

 

Анотація дисципліни: ВК 92 «Мініінвазивні технології в хірургії» належить до 

циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 222 

«Медицина». 

Підсумковий контроль – залік. 

Цілі: Дисципліна дає змогу слухачу курсу визначити поняття 

малоінвазивності, переваги та недоліки малоінвазивних процедур. В процесі студенти 

знайомляться із сучасними малоінвазивними діагностичними та лікувальними 

методами, визначають діагностичні та лікувальні підходи при поширених 

захворюваннях з врахуванням сучасних досягнень малоінвазивної медицини. 

Дисципліна дозволяє систематизувати знання, отримані впродовж попередніх років 

навчання, а також використовувати їх в клінічній практиці з врахуванням  сучасних 

тенеденцій розвитку мініінвазивної медицини. 

 

Основні завдання: формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо 

принципів малоінвазивності, основних переваги та недоліків малоінвазивних технологій, 

можливостей їх використання, ролі ендоскопії в діагностиці запальних та незапальних 

захворювань травного тракту, зокрема в ранній діагностиці злоякісних новоутворень 

травного тракту; можливостей ендоскопічного лікування злоякісних новоутворень, 

шлунково-кишкових кровотеч. Також до завдань дисципліни входить ознайовмлення 

студентів із методикою ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатикографії, 

ендоскопічними можливостями лікування непухлинних захворювань панкреато-біліарної 

зони та методами радикального та симптоматичного лікування пухлин цієї ж локалізації; 

ускладненнями після ЕРХПГ, їх прогнозування та шляхи профілактики. Окреме місце 

серед завдань курсу посідає ознайомлення слухачів із сучасними тенденціями в розвитку 

хірургії: місце лапароскопії в діагностиці гострих та хронічних захворювань органів 

черевної порожнини, основні принципи лапароскопічних оперативних втручань, 

з’єднання та роз’єднання тканин в лапароскопії. Також студенти мають змогу 

ознайомитись із діагностичними та лікувальними можливостями бронхоскопії, роллю 

торакоскопії в діагностиці захворювань респіраторної системи, методикою проведення 

торакоскопічних оперативних втручань, ендоваскулярними методами діагностики та 

лікування. Окреме місце в завданнях дисципліни посідає оволодіння практичним 

навиками малоінвазивних діагностичних та лікувальних технологій (у т.ч. шляхом 

навчання на тренажерах). 

 

Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна: 

 

– Інтегральна: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для 

оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у 

галузі та на межі галузей знань. 

 

– Загальні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 



ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

 

– Фахові:  

ФК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнтів. 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при 

лікуванні захворювань 

ФК5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань. 

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

ФК9. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

ФК11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти 

здобувати сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. 

ПРН 2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. 

Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; 

зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців та нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у складних 

умовах. 

ПРН 3. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти 

здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН 8. Знати свої професійні обов’язки, вміти визначити мету та завдання при їх 

виконанні, нести відповідальність за якісне виконання поставлених завдань. 

ПРН 11. Збирати дані про скарг пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити фізикальне обстеження пацієнта й трактувати його результати. 

ПРН 12. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру на підставі лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4: 1, 2, 

6, 7, 13-22, 26-29, 31, 32, 35, 46, 47, 52). 

ПРН 13. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1: 3-8, 13-

15, 20-30, 33, 36, 44-46, 5051, 54, 55) шляхом прийняття обґрунтованого рішення. 

Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2: 



18, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 74, 76, 78, 80, 81, 83-94, 96, 97, 99-102, 156, 196). 

Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 4: 1, 2, 

6, 7, 13-22, 26-29, 31, 32, 35, 46, 47, 52) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за 

допомогою співставлення зі стандартами. Здійснювати диференціальну діагностику 

захворювань (за списком 2: 18, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 74, 76, 78, 80, 81, 83-94, 96, 

97, 99-102, 156, 196) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, 

використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та 

інструментального обстеження хворого. Встановлювати попередній клінічний діагноз (за 

списком 2: 18, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 74, 76, 78, 80, 81, 83-94, 96, 97, 99-102, 156, 

196) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу. 

ПРН 14. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 2: 18, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 74, 76, 78, 80, 81, 83-94, 

96, 97, 99-102, 156, 196) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах 

медичної евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу. 

ПРН 15. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання 

(за списком 2: 18, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 74, 76, 78, 80, 81, 83-94, 96, 97, 99-102, 

156, 196) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної 

евакуації у т.ч., у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 16. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання (за списком 2: 18, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 74, 76, 78, 80, 81, 83-94, 

96, 97, 99-102, 156, 196) в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах 

медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними 

схемами. 

ПРН 17. Встановити діагноз невідкладного стану (за списком 3: 1, 3, 8, 11, 16-19, 

22, 23, 28, 31, 33, 35) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, 

за будь-яких обставин (закладі охорони здоров’я та за його межами) у т.ч. в умовах 

надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого 

часу, використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого 

анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм. 

ПРН 18. Визначати тактику надання екстреної та невідкладної медичної допомоги 

на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 1, 3, 8, 11, 16-19, 22, 23, 28, 31, 33, 

35) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 19. Надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3: 1, 3, 8, 11, 

16-19, 22, 23, 28, 31, 33, 35) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5: 1-3, 5-8, 10, 11, 13, 17, 20) 

на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики. 

 

Розробник: кафедра ендоскопічної та серцево судинної хірургії (асистент, 

к.мед.н. Собко В.С.). 

 


