
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ на 2020/2021 н.р. 

Кафедра, що 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде викладати 
дисципліну 

Назва загальної 
компетентності, 
на розвиток якої 

спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 

Методи 
викладання, що 
пропонуються 

(лекції, 
практики, 
командна 
робота, 
семінар, 
проєктна 
робота, 

проблемні 
заняття тощо) 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропонується 

дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

спеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Максимальна 
кількість 

студентів, які 
можуть за-

писатися на 
дисципліну * 

Вхідні вимоги до 
студентів, які 
хочуть обрати 

дисципліну / до 
аудиторії 

Обмеження 
щодо 

семестру 
вивчення Лекції 

Семінарські та 
практичні заняття, 

лабораторні 
роботи 

ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА 
Англійська мова професійного спрямування 

Кафедра 
іноземних мов  

Козаченко Ю.С., 
Курочкіна В.С., 
Усенко Н.М., 
Дунаєва М.М., 
Мальована Н.В., 
Гладченко О.Р., 
Симоненко Н.О. 

Здатність 
спілкуватись 
англійською 
мовою. 

Використовувати 
англійську мову як 
незалежний користувач. 

Практики, 
проблемні 
заняття, 
командна 
робота 

Магістр  
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

250 Без обмежень 
Без обмежень з 
можливістю 
повторного 
вивчення Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 

Модуль А1.1: Українська мова як іноземна 

Кафедра мовної 
підготовки 
іноземних 
громадян 

 

Біденко Л.В. 
Бурнос Є.Ю. 
Загородній В.А.  
Ворона Н.А. 
Волкова О.М. 
Дядченко А.В.  
Казанджиєва М.С. 
Кисельова Г.І. 
Кліпатська Ю.О. 
Коньок О.П. 
Кулішенко Л.М. 
Набок М.М, 
Фріцак Н.А., 
Роденко А.В. 
Силка А.А., 
Скварча О.М. 
Тубол Н.О, 
Чернякова А.В. 
Яременко Л.М. 
 
 

Здатність 
спілкуватись 
іноземною мовою. 

Використовувати 
іноземну мову як 
незалежний користувач  

Практичні 
роботи 

Магістр 

221 Стоматологія  
 
222 Медицина  
 
228 Педіатрія  

500 
Володіння  мовою 
навчання 
(українською) на рівні 
А1 

3 семестр 

Бакалавр 229 Громадське 
здоров’я 



Module A1.1: Ukrainian as a foreign language  

Department of 
Language 
Training for 
Foreign Citizens 

 

Bidenko L. V. 
BurnosY. Yu 
Zavhorodnii V. A 
Vorona N. O. 
Volkova O. M. 
DiadchenkoH.V 
Kazandzhyieva M.S. 
Kyselova H.I. 
Klipatska Y. O. 
Konok O. P. 
Kulishenko L. M. 
Nabok M. M. 
Pylypenko-Fritsak N. 
A. 
Rodenko A.V. 
Sylka A.A.  
Skvarcha O.M.  
Tubol N.O.  
Cherniakova A. V.  
Yaremenko L.  M.  

Ability to 
communicate in a 
foreign language. 

Use a foreign language 
as an independent user Practical training 

Master 
222 
Medicine, 228 
Pediatrics,  
221 Dentistry 

500 
Knowledge of tuition 
language (Ukrainian) 
at A 1 level 

3 semester 

Bachelor   229 Public Health 

Модуль А1.2: Українська мова як іноземна 

Кафедра мовної 
підготовки 
іноземних 
громадян 

 

Біденко Л.В. 
Бурнос Є.Ю. 
Загородній В.А.  
Ворона Н.А. 
Волкова О.М. 
Дядченко А.В.  
Казанджиєва М.С. 
Кисельова Г.І. 
Кліпатська Ю.О. 
Коньок О.П. 
Кулішенко Л.М. 
Набок М.М, 
Фріцак Н.А., 
Роденко А.В. 
Силка А.А., 
Скварча О.М. 
Тубол Н.О, 
Чернякова А.В. 
Яременко Л.М. 
 
 
 

Здатність 
спілкуватись 
іноземною мовою. 

Використовувати 
іноземну мову як 
незалежний користувач  

Практичні 
роботи 

Магістр 

221 Стоматологія  
 
222 Медицина  
 
228 Педіатрія  

500 
Володіння  мовою 
нав-чання 
(українською) на рівні 
А1 

4 семестр 

Бакалавр 229 Громадське 
здоров’я 



Module A1.2: Ukrainian as a foreign language 

Department of 
Language 
Training for 
Foreign Citizens 

 

Bidenko L. V. 
BurnosY. Yu 
Zavhorodnii V. A 
Vorona N. O. 
Volkova O. M. 
DiadchenkoH.V 
Kazandzhyieva M.S. 
Kyselova H.I. 
Klipatska Y. O. 
Konok O. P. 
Kulishenko L. M. 
Nabok M. M. 
Pylypenko-Fritsak N. 
A. 
Rodenko A.V. 
Sylka A.A.  
Skvarcha O.M.  
Tubol N.O.  
Cherniakova A. V.  
Yaremenko L.M.  
 

Ability to 
communicate in a 
foreign language. 

Use a foreign language 
as an independent user Practical training 

Master 
222 Medicine, 
228 Pediatrics,  
221 Dentistry 

500 
Knowledge of tuition 
language (Ukrainian) 
at A 1 level 

4 semester 
Bachelor   229 Public Health 

Модуль А2.1: Українська мова як іноземна 

Кафедра мовної 
підготовки 
іноземних 
громадян 

 

Біденко Л.В. 
Бурнос Є.Ю. 
Загородній В.А.  
Ворона Н.А. 
Волкова О.М. 
Дядченко А.В.  
Казанджиєва М.С. 
Кисельова Г.І. 
Кліпатська Ю.О. 
Коньок О.П. 
Кулішенко Л.М. 
Набок М.М, 
Фріцак Н.А., 
Роденко А.В. 
Силка А.А., 
Скварча О.М. 
Тубол Н.О, 
Чернякова А.В. 
Яременко Л.М. 
 
 

Здатність 
спілкуватись 
іноземною мовою. 

Використовувати 
іноземну мову як 
незалежний користувач  

Практичні 
роботи 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

500 
Володіння  мовою 
нав-чання 
(українською) на рівні 
А2 

5 семестр 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



Модуль А2.2: Українська мова як іноземна  

Кафедра мовної 
підготовки 
іноземних 
громадян 

 

Біденко Л.В. 
Бурнос Є.Ю. 
Загородній В.А.  
Ворона Н.А. 
Волкова О.М. 
Дядченко А.В.  
Казанджиєва М.С. 
Кисельова Г.І. 
Кліпатська Ю.О. 
Коньок О.П. 
Кулішенко Л.М. 
Набок М.М, 
Фріцак Н.А., 
Роденко А.В. 
Силка А.А., 
Скварча О.М. 
Тубол Н.О, 
Чернякова А.В. 
Яременко Л.М. 
 

Здатність 
спілкуватись 
іноземною мовою. 

Використовувати 
іноземну мову як 
незалежний користувач  

Практичні 
роботи 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія  

500 
Володіння  мовою 
нав-чання 
(українською) на рівні 
А2 

6 семестр 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 

Module A2.1: Ukrainian as a foreign language.  

Department of 
Language 
Training for 
Foreign Citizens 

 

Bidenko L. V. 
BurnosY. Yu 
ZavhorodniiV. A 
Vorona N. O. 
Volkova O. M. 
DiadchenkoH.V 
Kazandzhyieva M.S. 
Kyselova H.I. 
Klipatska Y. O. 
Konok O. P. 
Kulishenko L. M. 
Nabok M. M. 
Pylypenko-Fritsak N. 
A. 
Rodenko A.V. 
Sylka A.A.  
Skvarcha O.M.  
Tubol N.O.  
Cherniakova A. V.  
Yaremenko L.  M.  
 
 
 

Ability to 
communicate in a 
foreign language. 

Use a foreign language 
as an independent user Practical training 

Master 
222 Medicine, 
228 Pediatrics, 
221 Dentistry 

500 
Knowledge of tuition 
language (Ukrainian) 
at A 2 level 

5 semester 
Bachelor   229 Public Health 



Module A2.2: Ukrainian as a foreign language. 

Department of 
Language 
Training for 
Foreign Citizens 

 

Bidenko L. V. 
BurnosY. Yu 
ZavhorodniiV. A 
Vorona N. O. 
Volkova O. M. 
DiadchenkoH.V 
Kazandzhyieva M.S. 
Kyselova H.I. 
Klipatska Y. O. 
Konok O. P. 
Kulishenko L. M. 
Nabok M. M. 
Pylypenko-Fritsak N. 
A. 
Rodenko A.V. 
Sylka A.A.  
Skvarcha O.M.  
Tubol N.O.  
Cherniakova A. V.  
Yaremeko L.  M.  

Ability to 
communicate in a 
foreign language. 

Use a foreign language 
as an independent user Practical training 

Master 
222 Medicine, 
228 Pediatrics, 
221 Dentistry 

500 
Knowledge of tuition 
language (Ukrainian) 
at A 2 level 

6 semester 
Bachelor   229 Public Health 

Модуль В1: Українська мова як іноземна. 

Кафедра мовної 
підготовки 
іноземних 
громадян 

 

Біденко Л.В. 
Бурнос Є.Ю. 
Загородній В.А.  
Ворона Н.А. 
Волкова О.М. 
Дядченко А.В.  
Казанджиєва М.С. 
Кисельова Г.І. 
Кліпатська Ю.О. 
Коньок О.П. 
Кулішенко Л.М. 
Набок М.М, 
Фріцак Н.А., 
Роденко А.В. 
Силка А.А., 
Скварча О.М. 
Тубол Н.О, 
Чернякова А.В. 
Яременко Л.М. 
 
 
 

Здатність 
спілкуватись 
іноземною мовою. 

Використовувати 
іноземну мову як 
незалежний користувач  

Практичні 
роботи 

Магістр 222 Медицина, 
228 Педіатрія 

500 
Володіння  мовою 
навчання 
(українською) на рівні 
В1 

7 семестр 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



Module B1: Ukrainian as a foreign language. 

Department of 
Language 
Training for 
Foreign Citizens 

 

Bidenko L. V. 
BurnosY. Yu 
ZavhorodniiV. A 
Vorona N. O. 
Volkova O. M. 
DiadchenkoH.V 
Kazandzhyieva M.S. 
Kyselova H.I. 
Klipatska Y. O. 
Konok O. P. 
Kulishenko L. M. 
Nabok M. M. 
Pylypenko-Fritsak N. 
A. 
Rodenko A.V. 
Sylka A.A.  
Skvarcha O.M.  
Tubol N.O.  
Cherniakova A. V.  
Yaremenko L.M.  

Ability to 
communicate in a 
foreign language. 

Use a foreign language 
as an independent user Practical training 

Master 222 Medicine, 
228 Pediatrics  

500 
Knowledge of tuition 
language (Ukrainian) 
at В1 level 

7 semester 
Bachelor   229 Public Health 

ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА 
Сучасна філософія 

Кафедра 
філософії Артюх В.О. 

Артюх В.О., 
Мозговий І.П.,  
Козинцева Т.О.,  
Синах А.О. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу 
та синтезу 

- свідомо керуватися в 
житті цілісним 
світоглядом, уміти 
орієнтуватися в усіх 
складних проблемах 
розвитку суспільства;  
- брати участь в 
управлінні процесами 
сучасного 
соціокультурного 
розвитку, успішно 
реалізувати власний 
кар’єрний ріст;  
- бути готовим до 
ефективної діяльності в 
міжособистісних 
взаєминах, до 
відстоювання й 
торжества своїх 
позицій;  
- вміння набувати й 

- лекції; 
- практичні 
заняття. 
інтерактивні 
лекції; 
- діалогічні 
методи 
навчання; 
- метод проектів 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

Максимальна 
кількість студентів 
– 120 

Початковий рівень 
знань студента в 
галузі історії, 
філософії, культури 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



збагачувати 
інформацію, 
обмінюватися нею й 
добиватися значних 
результатів на її основі; 
- бути успішним у житті, 
творчим, ініціативним, 
лідируючим 

Основи етики та деонтології 

Кафедра 
філософії Козинцева Т.О. Козинцева Т.О. Етичні 

зобов’язання 

знати основні напрямки 
та концепти сучасної 
етики та медичної 
деонтології;  
загальних та 
прикладних моральних 
понять;  
специфіки культури 
поведінки майбутнього 
фахівця; 
вміти формувати 
світоглядні запобіжники 
етичному скептицизму 
та релятивізму;   
вміти визначити і 
аргументувати 
громадянську позицію 
щодо вирішення 
нагальних для України 
етичних проблем в 
цілому та в медицині 
зокрема (евтаназії, 
трансплантології тощо)  

Лекції; 
семінарські 
заняття;  
проектна робота 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

90 осіб 
Початковий рівень 
знань студентів з 
історії та культури 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 

Основи християнської етики 

Кафедра 
філософії Мозговий І.П. Мозговий І.П. 

Етичні 
зобов’язання; 
здатність діяти на 
основі етичних 
міркувань 
(мотивів); 
здатність вчитися і 
опановувати 
сучасні знання; 
здатність діяти 
соціально 

- знати основні 
напрямки та концепти 
сучасної християнської 
етики,-загальні та 
прикладні морально-
релігійні поняття; 
специфіку культури 
поведінки майбутнього 
фахівця серед друзів, у 
сім’ї, в громадських 
місцях; 

лекції; 
практичні 
заняття; 
інтерактивні 
лекції; 
діалогічні 
методи 
навчання 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

Максимальна 
кількість 

студентів – 
120 

Початковий 
рівень знань 
студента в 

галузі 
історії, 

філософії, 
культури 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



відповідально та 
громадянськи 
свідомо; цінування 
та повага 
різноманітності та 
мультикультурнос
ті; здатність 
усвідомлювати 
рівні можливості 
та гендерні 
проблеми 

- вміти сформувати 
світоглядні запобіжники 
етичному скептицизму 
та релятивізму 

Теорія пізнання і медицина 

Кафедра 
філософії Артюх В. О. Артюх В. О. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу 
та синтезу;  
етичні 
зобов’язання; 
здатність діяти 
здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
громадянські 
свідомо 
 

мати навички 
системного 
філософського 
мислення;  
мати навички ведення 
наукових досліджень у 
галузі медицини; 
мати навички наукового 
аналізу та синтезу; 
мати навички 
планування, організації 
і проведення 
дослідницької роботи; 
вміти працювати з 
використанням 
сучасних інформаційних 
і комунікаційних 
технологій;  
мати навички 
критичного мислення; 
мати навички 
колективної роботи; 
вміти вести професійну 
діяльність на засадах 
мультикультурності. 
мати навички готувати 
аналітичні матеріали із 
суспільствознавчих і 
гуманітарних питань. 
знати основні 
філософські ідеї, 
принципи та концепції; 
мати навички аналізу та 

лекції; 
практичні 
заняття; 
інтерактивні 
лекції; 
діалогічні 
методи 
навчання; 
метод 
проектів 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

Максимальна 
кількість 

студентів – 
120 

Початковий 
рівень знань 
студента в 

галузі 
історії, 

філософії, 
культури 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



інтерпретації 
філософських текстів; 
мати навички 
застосування основних 
методів ведення 
філософського 
дослідження; 
мати навички 
філософського пізнання  

Глобалістика 

Кафедра 
філософії Артюх В.О. 

Артюх В.О., 
Мозговий І.П., 
Козинцева Т.О. 

Здатність 
працював-ти у 
міжнародному 
середовищі 

- знати філософські 
підходи до аналізу 
глобальних проблем 
сучасності та шляхів їх 
розв’язання; 
- вміти використовувати 
філософські, 
загальнонаукові і 
міждисциплінарні 
методологічні 
інструменти, та 
пов’язувати ці 
проблеми зі 
спеціальними знаннями 
у галузі економіки, 
екології, права, 
політології, глобального 
моделювання; 
- вміти керувати 
почуттям особистої 
відповідальності за 
національну безпеку і 
планетарну єдність 
людства; 
- успішно діяти в 
сучасному 
суперечливому світі, 
забезпечувати новий 
глобальний консенсус у 
діалозі цивілізацій 
 
 
 
 
 

лекції; 
практичні 
заняття. 
інтерактивні 
лекції; 
діалогічні 
методи 
навчання; 
метод проектів 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

Максимальна 
кількість студентів 

– 90 

Початковий рівень 
знань студента в 
галузі історії, 
культури, економіки 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



Сучасні релігії 

Кафедра 
філософії Мозговий І.П. 

Мозговий І.П., 
Артюх В.О., 
Козинцева Т.О. 

Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультурнос
ті  

- вміти оцінювати з 
наукових позицій 
походження, зміст, 
сутність і роль релігії в 
суспільстві; 
- виробляти досвід 
сприйняття, розуміння й 
використання духовної 
й культурної спадщини 
релігій світу та свого 
народу; 
- вміти усвідомлювати, 
пояснювати, 
аналізувати, 
порівнювати основні 
характеристики та риси 
релігій світу як засіб 
формування всебічно 
розвинутої людини і 
успішного працівника; 
- вміти ефективно 
співпрацювати з 
різними конфесіями у 
процесі професійної, 
наукової й громадської 
діяльності. 

лекції; 
семінарські 
заняття; 
дискутування; 
проблемні 
заняття 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

Максимальна 
кількість студентів 

– 90 

Початковий рівень 
знань студента в 
галузі історії, 
культури 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 

Логіка 

Кафедра 
філософії Козинцева Т.О. Козинцева Т.О., 

Артюх В.О. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу 
та синтезу 

- володіти ясним, 
послідовним, 
несуперечливим та 
доказовим мисленням, 
застосовувати навички 
мислення для 
переконування інших та 
керівництва їхньою 
діяльністю; 
- вміти аналізувати 
публічні виступи 
опонентів, добиватися 
переваг над ними; 
- вміти оперувати 
поняттями, судженнями 
та умовиводами задля 
виборювання перемоги 

лекції; 
тренінги; 
практичні 
заняття;  
робота в “малих 
групах”; 
 “велике коло” 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

Максимальна 
кількість студентів 

– 60 

Початковий рівень 
знань студента в 

галузі історії, 
культури 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



у дискусії;  
- вміти науково 
доводити істинні думки 
та спростовувати хибні, 
з метою підвищення 
своєї значущості й 
престижності в 
суспільстві.  

Етика й естетика 

Кафедра 
філософії Синах А.О. 

Синах А.О., 
Артюх В.О., 
Козинцева Т.О. 

Етичні 
зобов'язання 

- знати основні етичні 
ідеї різноманітних шкіл 
та вчень, а також 
естетичних цінностей, їх 
ролі в творчій реалізації 
людини і її 
повсякденному житті; 
- вміти характеризувати 
основні школи і 
напрями в історії 
етичної і естетичної 
думки; 
- аналізувати 
найважливіші 
теоретичні проблеми 
моралі, визначати 
суб’єкта естетичної і 
художньої творчості; 
- розуміти види 
мистецтва, їх змісту і 
форми для формування 
розумних духовних 
потреб і підняття 
творчого іміджу 
працівника 

лекції; 
семінари або 
проблемні 
заняття 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

Максимальна 
кількість студентів 

– 90 

Початковий рівень 
знань студента в 

галузі історії, 
культури 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 

Ораторське мистецтво 

Кафедра  
філософії Козинцева Т.О. 

Козинцева Т.О., 
Синах А.О.,  
Мозговий І.П.,  
Артюх В.О. 

Здатність 
спілкуватися 
рідною мовою як 
усно, так 
письмово 

- вміти майбутніми 
фахівцями ефективно 
здійснювати публічну 
діяльність, послідовно 
відстоювати власну 
позицію в дискусіях; 
- володіти правилами 
складання 
переконливих промов, 

лекції; 
практичні 
заняття;  
тренінги з 
ораторської 
майстерності 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

Максимальна 
кількість студентів 

– 120 

Початковий рівень 
знань студента в 

галузі історії, 
культури 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



ефективно їх 
застосовувати в різних 
риторичних жанрах; 
- вміти застосовувати 
технології пошуку 
доказів, методів 
раціонального та 
ірраціонального  
доведення, упевненого 
спростування 
аргументів опонентів;  
- вміти відстоювати свої 
позиції аргументовано, 
помічати помилки та 
виверти в доказах своїх 
опонентів, добиватися 
успіхів у публічній 
діяльності 

Медична психологія та професійне спілкування 

Кафедра 
психології, 
політології та 
соціокультурних 
технологій 

Іванова Т.В. 
Коляда Н.В. 

Іванова Т.В. Коляда 
Н.В. 

Міжособистісні 
навички та уміння 

Розуміти особливості 
функціонування 
психологічної сфери; 
сформувати уявлення 
про види та форми 
психічних розладів; 
сформувати навички 
ефективного 
професійного 
спілкування 

Лекційні заняття; 
практичні 
заняття; 
презентації; 
кейси; тощо 

Магістр 

221 Стоматологія  
 
222 Медицина  
 
228 Педіатрія 60 

необхідна 
мультимедійна 
аудиторія 

Без обмежень 

Бакалавр 229 Громадське 
здоров’я 

Medical Psychology and Professional Communication 

Department of 
Psychology, 
Political Science 
and SocioCultural 
Technologies 

Kolisnyk L.O. 
Коlyadа N.М. 

Kolisnyk L.O. Коlyadа 
N.М. 

Interpersonal skills 
and abilities 

Тo understand the 
features of the 
functioning of the 
psychological sphere; to 
formulate ideas about 
types and forms of 
mental disorders; To form 
skills of effective 
professional  
Communication 
 
 
 
 

Lection lessons; 
practical training; 
presentation; 
cases etc. 

Master 
221 Medicine; 
228 Pediatrics  
222 Dentistry 

60 
For the classes 
required multimedia 
audience 

No limits 
Bachelor  229 Public Health 



History of Modern World 

Department of 
Constitutional 
Law, Theory and 
History of State 
and Law. 

PhD (History) Korol 
V.M.; PhD (History), 
Associate professor 
Lobko N.V. 

PhD (History) Korol 
V.M.; PhD (History), 
Associate professor 
Lobko N.V. 

Valuation and 
respect for diversity 
and 
multiculturalism 

To evaluate sociopolitical 
phenomena and events 
in the World history; to 
apply the historical 
experience of the states 
and the state building in 
practical activity for the 
creation of a democratic 
rule of law in Ukraine. 

Lecture, seminar, 
problem lessons. 

Master 
221 Medicine; 
228 Pediatrics 
222 Dentistry 

60 
For the classes 
required multimedia 
audience 

No limits 
Bachelor  229 Public Health 

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА ТА ІТ-ПІДГОТОВКА 
Основи охорони навколишнього середовища 

Прикладної 
екології 

Шевченко С.М.,  
Аблєєва І.Ю. 

Шевченко С.М.,  
Аблєєва І.Ю. 

Здатність діяти 
соціально 
відповідальна та 
свідомо 
Здатність 
реалізувати свої 
права і обов’язки 
як члена 
суспільства, 
усвідомлювати 
цінності 
громадянського 
(вільного 
демократичного) 
суспільства та 
необхідність його 
сталого розвитку, 
верховенства 
права, прав і 
свобод людини і 
громадянина в 
Україні. 
Здатність 
зберігати та 
примножувати 
моральні, 
культурні, наукові 
цінності і 
досягнення 
суспільства на 
основі розуміння 
історії та 

Демонструвати 
здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу 
та синтезу. 
Критично 
інтерпретувати факти 
та знаходити 
обґрунтовані рішення 
Аналізувати вплив 
різних детермінант 
(соціальних, 
економічних, 
індивідуальних, 
навколишнього 
середовища) на 
здоров’я населення та 
організовувати відповіді 
заходи з їх 
попередження. 

Лекції, практики 

Магістр  
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

60 Без обмежень Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



закономірностей 
розвитку 
предметної 
області, її місця у 
загальній системі 
знань про природу 
і суспільство та у 
розвитку 
суспільства, 
техніки і 
технологій, 
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
активного 
відпочинку та 
ведення 
здорового способу 
життя. 

Медична інформатика 

Прикладної 
математики та 
моделювання 
складних систем 

Швець У. С. 
Швець У.С. 
Дворниченко А.В.  
Колесник М.М.  

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу 
та синтезу. 
Здатність вчитися, 
оволодівати 
сучасними 
знаннями та 
застосовувати їх у 
практичних 
ситуаціях. 
Здатність до 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій. 

Вести медичну 
документацію щодо 
пацієнта та контингенту 
населення; 
вміти абстрактно 
мислити, аналізувати та 
синтезувати 
інформацію; 
використовувати 
інформаційні технології 
у професійній сфері для 
пошуку та аналізу 
інформації, діяльності 
вирішенні різних 
проблем та завдань; 
аналізувати та 
оцінювати державну, 
соціальну та медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 

Лекції, практичні 
роботи 

Магістр 
221 Стоматологія  
222 Медицина  
228 Педіатрія 

600 

Загальноосвітній 
рівень знань з 
інформатики / лекція 
у мультимедійній 
аудиторії / практичне 
заняття в 
комп’ютерному класі 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



Medical informatics 

Applied 
Mathematics and 
Modeling of 
Complex 
Systems 

Dvornichenko A. V. 
Dvornichenko A.V., 
Litvinenko O. A., 
Volk Y. Y., 
Kolesnyk M. M. 

Ability to collect 
medical information 
about the patient 
and analyse clinical 
data  
An ability to study, 
to acquire modern 
knowledge and to 
apply it in practical 
situations. 
An ability to use 
informa-tion and 
communication 
technologies 

Maintain medical 
documentation of the 
patient and the 
population. 
Be able to think abstract-
tly, analyze and 
synthesize information. 
To use infor-mation tech-
nologies in the 
professional field for 
search and analyze 
information, n the 
solution of various 
problems and tasks. 

Lectures, 
practical lessons 

Master 
221 Medicine; 
228 Pediatrics 222 
Dentistry 

600 

General level of 
knowledge in 
computer science / 
lecture in multimedia 
audience / lessons in 
Computer Class 

No limits 
Bachelor  229 Public Health 

ПРАВОВА ПІДГОТОВКА 
Правове регулювання сімейних відносин 

Кафедра 
міжнародного, 
європейського 
права та 
цивільно-
правових 
дисциплін 

К.ю.н. Маланчук 
Т.В., 
к.ю.н. Грибачова 
І.П. 

К.ю.н. Маланчук 
Т.В., к.ю.н. 
Грибачова І. П. 

Здатність 
спілкуватися 
з експертами 
інших 
галузей 

Орієнтуватися в 
основних поняттях, 
принципах, джерелах 
сімейного 
права; 
розуміти підстави 
виникнення та 
припинення сімейних 
правовідносин; 
самостійно аналізувати 
законодавчі акти; 
володіти основними 
навичками практичного 
використання сімейно-
правових засобів 
захисту порушених 
прав 

Лекції, практики, 
семінари, 
проблемні 
заняття, 
методи  
E-learning 
для організації 
самостійної 
роботи 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

60 Без обмежень Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 

Основи європейського права 

Кафедра між- 
народного, 
європейського 
права та 
цивільно-
правових 
дисциплін 

К.ю.н. Плотнікова 
М.В. 

К.ю.н. Плотнікова 
М.В., асист. Славко 
А. С. 

Здатність 
працювати у 
міжнародному 
середовищі 

інтерпретувати та 
поширювати 
європейські 
цінності; 
орієнтуватися у 
європейських правових 
традиціях, праві 
Європейського Союзу; 
розуміти основи захисту 

Лекції, практики, 
семінари, 
проблемні 
заняття, 
методи E-
learning 
для організації 
самостійної 
роботи 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

60 Без обмежень Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



прав людини в 
європейському праві, 
правового регулювання 
вільного руху осіб, 
товарів, послуг і 
капіталів на 
європейському ринку, 
усвідомлювати сутність 
євроінтеграційних 
процесів та вміти 
адаптуватися до них в 
повсякденному та 
професійному житті 

The Basics of European Law 

International, 
European and 
Civil Law 
Department 

К.ю.н., доц. 
Завгородня В.М. ас. Славко А.С. 

Students will be 
able to work in an 
international 
environment 

Students will be able to: 
interpret and share 
European values; 
understand European 
legal traditions and basic 
principles of European 
legal environment 
understand the 
fundamentals of human 
right protection by 
European law, legal 
provision of EU market, 
freedom of movement of 
people, goods, capital 
and services; 
be aware of European 
integration processes 
and to adapt to these 
processes in the daily 
and professional activity. 

Lectures, 
workshops, 
seminars, 
problemsolving 
classes, 
Elearning for 
selfstudy 

Master  
222 Medicine, 
228 Pediatrics, 
221 Dentistry 

30 No limits No limits 
Bachelor  229 Public Health 

Захист прав споживачів 

Кафедра 
міжнародного, 
європейського 
права та 
цивільно-
правових 
дисциплін 

К.ю.н. Маланчук 
Т.В. 

К.ю.н. Маланчук 
Т.В., 
асист. Швагер О. А. 

Здатність: 
спілкуватися з 
експертами інших 
галузей 

розуміти сутність і зміст 
прав споживачів товарів 
та послуг; 
орієнтуватися в системі 
контролю за якістю і 
безпечністю товарів та 
послуг; вміти 
використовувати 
способи захисту прав 

Лекції, практики, 
семінари, 
проблемні 
заняття, 
методи E-
learning 
для організації 
самостійної 
роботи 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

60 Без обмежень Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



споживачів відповідно 
до законодавства 
України; 
розуміти підстави і 
порядок застосування 
юридичної 
відповідальності за 
порушення прав 
споживачів 

Основи кримінального права 

Кафедра 
кримінально-
правових 
дисциплін та 
судочинства 

д.ю.н., проф. 
Сухонос В.В. 
к.ю.н., ст. викл. 
Бондаренко О.С. 
д.ю.н., проф. 
Пахомов В.В. 
к.ю.н., асист. 
Думчиков М.О 

к.ю.н. ст. викл. 
Бондаренко О.С. 
к.ю.н., асист. 
Думчиков М.О 

Здатність 
спілкуватися з 
експертами з 
інших галузей 

Застосовувати знання 
про особливості 
кримінальної 
відповідальності та її 
форми у практичній 
діяльності; 
Застосовувати вміння 
розмежовувати 
кримінально-правові 
норми між собою та 
відмежовувати їх від 
інших суспільно 
небезпечних діянь у 
професійній діяльності. 

лекції, практичні 
та семінарські 
заняття, 
проблемні 
заняття 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

120 Без обмежень Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 

Fundamentals of criminal law 

Department of 
Criminal Law and 
Procedure 

Professor 
Pakhomov V. V.;  

Ph.D. in Law,  
Lecturer, 

Dumchikov М.О. 

Ph.D. in Law,  
Lecturer, 

Dumchikov М.О. 

Ability to 
communicate with 
experts in other 
industries 

Apply knowledge about 
the peculiarities of 
criminal liability and its 
form in practice; Apply 
the ability to differentiate 
between criminal law 
norms and distinguish 
them from other socially 
dangerous activities. 

lectures, practical 
and seminar 

classes, problem 
classes 

Master 
222 Medicine, 
228 Pediatrics, 
221 Dentistry 

120 No limits No limits 
Bachelor  229 Public Health 

Право інтелектуальної власності 

Кафедра 
кримінально-
правових 
дисциплін та 
судочинства  

К.ю.н., викл. 
Уткіна М.С. к.ю.н., 
ст. викл. 
Чернадчук О.В. 
ас. Золота Л. В. 

к.ю.н., викл. Уткіна 
М.С. к.ю.н., ст. викл. 
Чернадчук О.В. 
ас. Золота Л. В. 

Здатність 
спілкуватися з 
експертами з 
інших галузей 

Застосовувати знання 
основних складових 
національної та 
міжнародної системи 
охорони і захисту прав 
інтелектуальної 
власності у професійній 
діяльності; 
Застосовувати знання 

Лекції, практичні 
та семінарські 
заняття, 
проблемні 
заняття 

Магістр 
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія» 

60 Без обмежень Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



права інтелектуальної 
власності для 
проведення процедури 
захисту прав 
інтелектуальної 
власності у разі їх 
порушення. 

Right of Intellectual property 

Department of 
Criminal Law 

and Procedure 

Ph.D. in Law, 
Lecturer,   
Utkina M. S. Ph.D. 
in Law senior 
Lecturer 

.Ph.D. in Law, 
Lecturer,   
Utkina M. S. Ph.D. in 
Law senior Lecturer  

Ability to 
communicate with 
experts in other 
industries 

To apply knowledge of 
the main components of 
national and international 
system of d protection of 
intellectual property 
rights in professional 
activity; Apply knowledge 
of intellectual property 
rights to conduct 
procedures for the 
protection of intellectual 
property rights in case of 
their violation 

Lectures, 
practical and 
seminar classes, 
problem classes 

Master 
222 Medicine, 
228 Pediatrics, 
221 Dentistry 

60 No limits No limits 
Bachelor  229 Public Health 

Основи запобігання злочинності 

Кафедра 
кримінально-
правових 
дисциплін та 
судочинства 

к.ю.н. ст. викл. 
Янішевська К.Д. 
к.ю.н. ст. викл. 
Бондаренко О.С. 
к.ю.н., асист. 
Думчиков М.О 

к.ю.н. ст. викл. 
Янішевська К.Д. 
к.ю.н. ст. викл. 
Бондаренко О.С. 
к.ю.н., асист. 
Думчиков М.О 

Здатність 
спілкуватися з 
експертами з 
інших галузей 

Застосовувати знання, 
які включають 
розуміння поняття та 
суті злочинності, особи 
злочинця та особи 
потерпілого, їх 
характерні риси та 
ознаки, основні риси 
причин та умов 
злочинності, способи 
запобігання злочинності 
в цілому та окремих її 
видів. 

Лекції, практичні 
та семінарські 
заняття, 
проблемні 
заняття 

Магістр  
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

120 Без обмежень Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 

The basics of crime prevention 

Department of 
Criminal Law 

and Procedure 

Ph.D. in Law, 
Assosiate 
Professor, 
Yanishevska K. D. 
Ph.D. in Law, , 
Dumchikov М.О. 

Ph.D. in Law, 
Assosiate Professor, 
Yanishevska K. D. 
Ph.D. in Law,  
Lecturer, 
Dumchikov М.О. 

Ability to 
communicate with 
experts in other 
industries 

To apply knowledge that 
includes understanding 
of the concept and nature 
of crime, the person of 
the offender and the 
person of the victim, their 
characteristics and 
features, the main 

Lectures, 
practical and 
seminar classes, 
problem classes 

Master 
222 Medicine, 
228 Pediatrics, 
221 Dentistry 

120 No limits No limits 
Bachelor  229 Public Health 



causes and conditions of 
crime, ways of preventing 
crime in general and its 
individual types 

ЕКОНОМІЧНА ПІДГОТОВКА 
Managerial Economics 

Department of 
Economics, 

Entrepreneurship 
and BA 

PhD., As.Prof. 
Yurii Derevianko,  
PhD., As.Prof. 
Olha Lukash 

PhD., As.Prof. Yurii 
Derevianko,  
PhD., As.Prof. Olha 
Lukash 

Ability to manage, 
substantiate 
decisions and 
generate new ideas 

Understand the goals of 
the firm, decisionmaking 
process and the laws of 
demand and supply 
Explain and analyse 
production, its cost and 
evaluate them Describe 
different market 
structures and apply 
game theory in practice 
with in terms of 
asymmetric information 
Demonstrate the ability to 
analyse capital budgeting 
and the features of 
multinational 
corporations 

Interactive 
Lectures 
Simulation 
Seminars 
Practice Based 
Classes 

Master 
222 Medicine, 
228 Pediatrics, 
221 Dentistry 

60 Basic computer skills 
(MS Office) No limits 

Bachelor  229 Public Health 

Startup: the first steps in business 

Department of 
Economics, 

Entrepreneurship 
and BA 

Doctor in 
Economics 
Kubatko O. 
PhD., As.Prof. 
Bohdan L. Kovalov 
PhD., As.Prof. 
OleksiiS. 
Goncharenko 

Doctor in Economics 
Kubatko O. 
PhD., As.Prof. 
Bohdan L. Kovalov 
PhD., As.Prof. 
OleksiiS. 
Goncharenko 

Initiative and spirit 
of entrepreneurship 

Be able to tranform 
disadvantages to 
advanteges Critically 
reflect on the basic 
principles and methods 
of rational organization, 
planning, management 
and control of business 
activities Analyze and 
plan the success of a 
business and develop a 
business plan Be able to 
use economic tools in the 
creation and 
development of their own 
business Demonstrate 
the ability for 
independent 
entrepreneurial thinking, 
making independent 

Interactive 
Lectures 
Simulation 
Seminars 
Practice Based 
Classes 

Master 
222 Medicine, 
228 Pediatrics, 
221 Dentistry 

90 Absent No limits 
Bachelor  229 Public Health 



management decisions 
based on modern 
methods of economic 
theory 

Basics of speculations in the financial markets and of Internet-trading 

Department of 
International 
Economic 
Relations  

Oleksii Plastun 
Doctor of 
Economics,  
professor 

Oleksii Plastun 
Doctor of 
Economics,  
professor 

Ability to think, 
analyze and 
synthesize 

To acquire skills in 
trading in financial 
markets;to forecast the 
prices in financial 
markets,to use methods 
of technical and 
fundamental analysis;to 
analyze and manage 
risks in the trading 

Lectures, labs, 
problem classes 

Master 
222 Medicine, 
228 Pediatrics, 
221 Dentistry 

60 Absent No limits 
Bachelor  229 Public Health 

СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА 
Спортивне вдосконалення–І 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 

Зав. кафедри, 
професор Пилипей 
Л.П., ст. викладач, 
к.фіз.вкх. Остапенко 
Ю.О.,  
ст. викладач Сірик 
А.Є.  

Здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
громадянсько 
свідомо 
застосовувати 
засоби і методи 
фізичної культури 
для зміцнення 
індивідуального 
здоров’я у 
професійній 
діяльності 

Використовувати  
засоби і методи 
фізичної культури для 
зміцнення стану 
здоров’я у професійній 
діяльності; професійно 
важливі рухові якості. 
Вміти оцінювати і 
проводити моніторинг 
рівня фізичного стану 
та індивідуального 
здоров’я 

Практичні 
заняття 

Магістр  
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

1500 

бажання підвищити 
спортивну 
майстерність у 
спортивних секціях 
СумДУ, за розкладом 
роботи спортивних 
секцій 

Без обмежень з 
можливістю 
повторного 
вивчення Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 

Спортивне вдосконалення–ІІ 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 

Зав. кафедри, 
професор Пилипей 
Л.П., ст. викладач, 
к.фіз.вкх. Остапенко 
Ю.О.,  
ст. викладач Сірик 
А.Є.  

Здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
громадянсько 
свідомо 
застосовувати 
засоби і методи 
фізичної культури 
для зміцнення 
індивідуального 
здоров’я у 
професійній 
діяльності 

Використовувати  
засоби і методи 
фізичної культури для 
зміцнення стану 
здоров’я у професійній 
діяльності; професійно 
важливі рухові якості. 
Вміти оцінювати і 
проводити моніторинг 
рівня фізичного стану 
та індивідуального 
здоров’я 

Практичні 
заняття Магістр  

222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

500 

Наявність 
підтвердженої 
спортивної 
кваліфікації І-ий 
спортивний розряд і 
вище та членство у 
складі обласних і 
національних збірних 
командах України 

Без обмежень з 
можливістю 
повторного 
вивчення 

Професійно-прикладна фізична підготовка 



Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 

Доцент, 
к.філософ.н. Возний 
А.П.; ст. викладач, 
к.фіз.вих. 
Бурла А.О. 
ст. викладач, 
к.еном.н.  
Галенін Р.В. 

Здатність 
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
активного 
відпочинку та 
ведення 
здорового способу 
життя. 

Використовувати 
засоби і методи 
фізичної культури для 
зміцнення стану 
здоров’я у професійній 
діяльності; професійно 
важливі рухові якості. 
Вміти оцінювати і 
проводити моніторинг 
рівня фізичного стану 
та індивідуального 
здоров’я. 

Практичні 
заняття 

Магістр  
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

150 

Середній рівень 
рухових здібностей, 
згідно з щорічним 
оцінюванням 
фізичної 
підготовленості; 
спортивний зал МІ 

Без обмежень з 
можливістю 
повторного 
вивчення Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 

Professionally applied physical training 

Department of 
Physical 
Education and 
Sport 

 
A.P. Voznyy .;  
Burla A.О. 
R.V. Halenin 

The ability to use 
different types and 
forms of motor 
activity for 
recreation and 
healthy lifestyles. 

Using means and 
methods of physical 
training for the promotion 
of health careers; motor 
professionally important 
qualities. 
To be able to evaluate 
and monitor the level of 
physical condition and 
personal zdo-rov'ya. 

Practical training 

Master 
222 Medicine, 
228 Pediatrics, 
221 Dentistry 

150 

The average level of 
motor ability, 
according to the 
annual assessment of 
physical fitness; MI 
sports hall 

Without limits 
Bachelor  229 Public Health 

Оздоровчий фітнес 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 
Доцент,  
к.філософ.н.  
Возний А.П 

Здатність 
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
активного 
відпочинку та 
ведення здорового 
способу життя. 

Здатність використову-
вати методику 
проведення та 
особливості занять із 
використанням програм 
оздоровчого фітнесу. 
Вміння програмувати 
заняття за різними оз-
доровчими програмами 
відповідно до індиві-
дуальних особливостей 
організму; добирати 
музичний супровід для 
проведення занять за 
різними фітнес програ-
мами. 

Практичні 
заняття 

Магістр  
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

25 

Середній рівень 
рухових здібностей, 
згідно з щорічним 
оцінюванням 
фізичної 
підготовленості; 
спортивний зал МІ 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 

Health fitness 
Department of 
Physical 
Education and 

 Voznyy A.P. 
The ability to use 
different types and 
forms of motor 

Ability method uses wool-
hold-ting and features 
sessions on usage-

Practical training Master 
222 Medicine, 
228 Pediatrics, 
221 Dentistry 

25 
The average level of 
motor ability, 
according to the 

Without limits 



Sport activity for 
recreation and 
healthy lifestyles. 

nnyam programs-which 
healthier fitness. 
The ability to program 
various classes on the 
lake-dorovchymy 
programs under Indiv 
features dual-organism; 
music chosen for training 
by various fitness 
program mom. 

Bachelor  229 Public Health 

annual assessment of 
physical fitness; MI 
sports hall 

Department of 
Physical 
Education and 
Sport 

 
Ст. викладач, 
к.фіз.вих. 
Бурла А.О. 

Здатність  
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
активного 
відпочинку та 
ведення здорового 
способу життя. 

Здатність використову-
вати методику проведе-
ння та особливості 
занять із використа-
нням програм оздоров-
чого фітнесу.  
Вміння програмувати 
заняття за різними оз-
доровчими програмами 
відповідно до індиві-
дуальних особливостей 
організму; добирати 
музичний супровід для 
проведення занять за 
різними фітнес програ-
мами. 

Практичні 
заняття 

Магістр  
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

25 

Середній рівень 
рухових здібностей, 
згідно з щорічним 
оцінюванням 
фізичної 
підготовленості; 
спортивний зал МІ 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 

Плавання 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 
к.фіз.вих. 
ст. викладач  
Бурла А.О. 

Здатність 
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
активного 
відпочинку та 
ведення здорового 
способу життя. 

Здатність використову-
вати методику проведе-
ння та особливості за-
нять із використанням 
програм з плавання. 
Вміння програмувати 
заняття за різними оз-
доровчими програмами 
відповідно до індиві-
дуальних особливостей 
організму; самостійно 
контролювати фізичне 
навантаження на орга-
нізм для зміцнення 
індивідуального 
здоров’я  
 

Практичні 
заняття 

Магістр  
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

16 

Середній рівень 
рухових здібностей, 
згідно з щорічним 
оцінюванням 
фізичної 
підготовленості; 
спортивний зал МІ 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 



Swimming 

Department of 
Physical 
Education and 
Sport 

 Burla A.О. 

The ability to use 
different types and 
forms of motor 
activity for 
recreation and 
healthy lifestyles. 

Ability method uses wool-
hold-ting and features by 
using notions-swimming 
programs. 
The ability to program 
various classes on the 
lake-dorovchymy 
programs under Indiv 
features dual-organism; 
exercise self-control in 
organi-nism to strengthen 
individual health 

Practical training 

Master 
222 Medicine, 
228 Pediatrics, 
221 Dentistry 

16 

The average level of 
motor ability, 
according to the 
annual assessment of 
physical fitness; MI 
sports hall 

Without limits 
Bachelor  229 Public Health 

Спортивні ігри 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 

Ст. викладач, 
к.фіз.вих. 
Бурла А.О., ст. 
викладач, к.економ. 
наук Галенін Р.В., 
к.фіз.вих. 
Ткаченко С.М. 

Здатність  
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
активного 
відпочинку та 
ведення здорового 
способу життя. 

Здатність використову-
вати методику та особ-
ливості проведення за-
нять зі спортивних ігор. 
Вміння планувати і 
практично виконувати 
навчальний матеріал  зі 
спортивних ігор, врахо-
вуючі індивідуальні 
особливості кожного 
студента. 

Практичні 
заняття 

Магістр  
222 Медицина, 
228 Педіатрія,  
221 Стоматологія 

50 

Середній рівень 
рухових здібностей, 
згідно з щорічним 
оцінюванням 
фізичної 
підготовленості; 
спортивний зал МІ 

Без обмежень 
Бакалавр 229 Громадське 

здоров’я 

Sports games 

Department of 
Physical 
Education and 
Sport 

 
Burla A.О.,  
S.M. Tkachenko,   
R.V. Halenin 

The ability to use 
different types and 
forms of motor 
activity for 
recreation and 
healthy lifestyles. 

Ability uses wool, 
methods and 
opportunities to conduct 
person-per-notions of 
sports. 
Ability to plan and 
implement a training 
material with sports, Incl-
vuyuchi individual 
characteristics of each 
student. 

Practical training 

Master 
222 Medicine, 
228 Pediatrics, 
221 Dentistry 

50 

The average level of 
motor ability, 
according to the 
annual assessment of 
physical fitness; MI 
sports hall 

Without limits 
Bachelor  229 Public Health 

 

 

 

 


