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

 

Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну 

Назва загальної 
компетентності, 

на розвиток 
якої 

спрямована 
дисципліна 

Результати 
навчання 

Методи вик-
ладання, які 
пропонують-

ся (лекції, 
практики, ко-
мандна робо-
та, семінар, 

проекттна ро-
бота, проб-

лемні заняття 
тощо) 

Рівень 
освіти, 

для 
якого 
пропо-
нується 
дисци-
пліна 

Перелік 
галузей 
знань / 

cпеціаль-
ність, для 
яких про-
понується 

дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 

які мо-
жуть за-
писатися 
на дисци-

пліну 

Вхідні 
вимоги до 
студентів, 
які хочуть 

обрати 
дисциплі-

ну / до 
аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 
семес-

тру 
вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 
та 

практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

ДИСЦИПЛІНИ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ 
«Імунопрофілактика інфекційних захворювань»  

http://pedpo.med.sumdu.edu.ua/images/documents/sulabus_imynoprofilaktuka.pdf 

Кафедра 
педіатрії  

к. мед. н., 
доцент 
Бинда Т.П. 

Здатність діяти 
соціально відпові-
дально та грома-
дянсько свідомо з 
метою попередже-
ння занесення та 
поширення інфек-
ційних захворю-
вань 

Розуміти переваги вак-
цинації, сутність обов’-
язкових і додаткових 
щеплень; 
знати основи контролю 
якості вакцин; протипо-
казання до вакцинації; 
ускладнення після щеп-
лення. 
Вміти мотивувати необ-
хідність проведення ще-
плень у дітей та дорос-
лих. Виконувати санпро-
світницьку роботу серед 
населення 

Практика, 
семінари, 
проблемні 
заняття, 
командна 
робота 

Для 
студентів 
усіх 
освітніх 
рівнів 

Для усіх 
галузей знань 
та спеціаль-
ностей окрім 
спеціаль-
ностей 
Медичного 
інституту 

30 

Спеціальні 
вхідні 
вимоги 
відсутні, 
аудиторія 
на базі 
Сумської 
міської 
дитячої 
клінічної 
лікарні 

Без 
обме-
жень 

Особливості догляду за дітьми віком до 3-х років 
http://pedpo.med.sumdu.edu.ua/images/documents/basov_sulabys_2k.pdf 

Кафедра 
педіатрії  

к. мед. н., 
доцент 
Січненко П.І. 

Здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
громадянсько сві-

Розуміти теоретичні 
аспекти фізіології дітей 
до 3-х років. 
Вміти доглядати за 

Практика, 
семінарські 
заняття 

Для 
студентів 
усіх 
освітніх 

Для усіх 
галузей знань 
та спеціаль-
ностей окрім 

30 

Спеціальні 
вхідні 
вимоги 
відсутні, 

Без 
обме-
жень 

http://pedpo.med.sumdu.edu.ua/images/documents/sulabus_imynoprofilaktuka.pdf
http://pedpo.med.sumdu.edu.ua/images/documents/basov_sulabys_2k.pdf


Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну 

Назва загальної 
компетентності, 

на розвиток 
якої 

спрямована 
дисципліна 

Результати 
навчання 

Методи вик-
ладання, які 
пропонують-

ся (лекції, 
практики, ко-
мандна робо-
та, семінар, 

проекттна ро-
бота, проб-

лемні заняття 
тощо) 

Рівень 
освіти, 

для 
якого 
пропо-
нується 
дисци-
пліна 

Перелік 
галузей 
знань / 

cпеціаль-
ність, для 
яких про-
понується 

дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 

які мо-
жуть за-
писатися 
на дисци-

пліну 

Вхідні 
вимоги до 
студентів, 
які хочуть 

обрати 
дисциплі-

ну / до 
аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 
семес-

тру 
вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 
та 

практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

домо з метою 
виховання 
здорової дитини 

дітьми до 3-х років; 
проводити гігієнічні 
процедури даної кате-
горії дітей. 

рівнів спеціаль-
ностей 
Медичного 
інституту 

аудиторія 
на базі 
Сумської 
міської 
дитячої 
клінічної 
лікарні 

Нутріціологія (Особливості правильного харчування при різних захворюваннях) 
http://pedpo.med.sumdu.edu.ua/images/documents/Sulabys_Nytrisiologia.pdf 

Кафедра 
педіатрії  

к. мед. н., 
доцент 
Романюк О.К. 

Здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
громадянсько 
свідомо у виборі 
адекватного 
харчування 

Вміти оцінювати 
адекватність харчування 

Практика, 
семінарські 
заняття 

Для 
студентів 
усіх 
освітніх 
рівнів 

Для усіх 
галузей знань 
та спеціаль-
ностей окрім 
спеціаль-
ностей 
Медичного 
інституту 

30 

Спеціальні 
вхідні 
вимоги 
відсутні, 
аудиторія 
на базі 
Сумської 
міської 
дитячої 
клінічної 
лікарні 

Без 
обме-
жень 

Контрацепція і планування сім’ї 
http://obsgyn.med.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=8&lang=uk 

Кафедра 
акушерства та 
гінекології  

 

к.мед.н., 
доцент 
Калаш- 
ник Н.В. 

Здатність діяти 
соціально відпові-
дально та грома-
дянсько свідомо з 
метою поперед-
ження занесення 
та поширення 
інфекційних зах-

Розуміти теоретичні 
аспекти контрацепції, 
види контрацепції, ме-
тоди та методики вико-
ристання контрацепти-
вів. 
Вміти вибирати най-
більш ефективний ме-

Практика, 
семінари, 
проблемні 
заняття, 
командна 
робота 

Для 
студентів 
усіх 
освітніх 
рівнів 

Для усіх 
галузей знань 
та спеціаль-
ностей окрім 
спеціаль-
ностей 
Медичного 
інституту 

30 

Спеціальні 
вхідні 
вимоги 
відсутні, 
аудиторія 
на базі  
КЗ СОР 
«Обласний 

Без 
обме-
жень 

http://pedpo.med.sumdu.edu.ua/images/documents/Sulabys_Nytrisiologia.pdf
http://obsgyn.med.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=8&lang=uk


Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну 

Назва загальної 
компетентності, 

на розвиток 
якої 

спрямована 
дисципліна 

Результати 
навчання 

Методи вик-
ладання, які 
пропонують-

ся (лекції, 
практики, ко-
мандна робо-
та, семінар, 

проекттна ро-
бота, проб-

лемні заняття 
тощо) 

Рівень 
освіти, 

для 
якого 
пропо-
нується 
дисци-
пліна 

Перелік 
галузей 
знань / 

cпеціаль-
ність, для 
яких про-
понується 

дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 

які мо-
жуть за-
писатися 
на дисци-

пліну 

Вхідні 
вимоги до 
студентів, 
які хочуть 

обрати 
дисциплі-

ну / до 
аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 
семес-

тру 
вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 
та 

практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

ворювань та 
профілактики 
абортів 

тод котрацепції. Вико-
нувати санпросвітни-
цьку роботу серед 
населення 

клінічний 
перинаталь
ний центр» 

Перша домедична допомога 
http://gensurgery.med.sumdu.edu.ua/images/Methodrobota/Nevidklst/Silabusdomeddopomoha.pdf 

Кафедра 
загальної хі-
рургії, радіа-
ційної меди-
цини та фти-
зіатрії  

 

д.мед.н., 
проф. 
Шкатула 
Ю.В. 
к.мед.н., 
асист. 
Хижня Я.В. 
асистент 
Бадіон Ю.О. 

Здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
громадянсько 
свідомо з метою 
надання першої 
домедичної 
допомоги 

Розуміти основні прин-
ципи оцінки стану пос-
траждалих при надзви-
чайних ситуаціях тех-
ногенного і природного 
характеру і в бойових 
умовах; 
Вміти надавати доме-
дичну допомогу по-
страждалим і поране-
ним. 

Практика, 
семінари, 
проблемні 
заняття, 
командна 
робота 

Для 
студентів 
усіх 
освітніх 
рівнів 

Для усіх 
галузей знань 
та спеціаль-
ностей окрім 
спеціаль-
ностей 
Медичного 
інституту 

90 

Спеціальні 
вхідні 
вимоги 
відсутні, 
аудиторія 
на базі 
кафедр 
загальної 
хірургії, 
радіаційної 
медицини, 
фтизіатрії 

Без 
обме-
жень 

 

http://gensurgery.med.sumdu.edu.ua/images/Methodrobota/Nevidklst/Silabusdomeddopomoha.pdf

