
КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ 

на 2022/2023 н.р. 
 

Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ 

Фізіології і 

патофізіології з 

курсом медичної 

біології 

Обухова О.А. 

Завадська М.М. 

Здатність збирати 
медичну інформацію 
про пацієнта і 
аналізувати клінічні 
дані. 
Здатність до 
визначення 
необхідного 

переліку 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та 
оцінки їх 
результатів. 
Вміти 
відшуковувати 

необхідну 
інформацію у 
професійній 
літературі та базах 
даних інших 
джерелах, 
аналізувати, 
оцінювати та 

застосовувати цю 
інформацію. Вміти 
застосовувати 
сучасні цифрові 
технології, 
спеціалізоване 

Виділити та ідентифікувати 
провідні клінічні симптоми 
та молекулярно-генетичні 
синдроми, використовуючи 
попередні дані анамнезу 
хворого, дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи та 

системи, встановлювати 
найбільш вірогідний 
синдромний попередній 
клінічний діагноз 
захворювання 
Оцінювати інформацію про 
загальний стан пацієнта, 
оцінювати стан органів та 

систем організму, на 
підставі результатів 
молекулярно-генетичних 
лабораторних досліджень 
оцінювати інформацію 
щодо діагнозу. 
Відшуковувати необхідну 
інформацію у професійній 

літературі та базах даних 
інших джерелах, 
аналізувати, оцінювати та 
застосовувати цю 
інформацію. Вміти 
застосовувати сучасні 

Дискусії, 
групова робота, 
кейс-стаді, 
проблемно-
орієнтоване 
навчання, 
дебати, e-learning 

Магістр 
222 Медицина 

228 Педіатрія  
200 

 

 

 

 

Студенти зі 

знаннями  

загальної 

біології. 

Аудиторія з 

мультимедій

ним 

оснащенням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 4 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
програмне 
забезпечення. 

цифрові технології, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення. 

MODERN PROBLEMS OF MOLECULAR BIOLOGY 

 

 

Physiology and 

pathophysiology 

with a course in 

medical biology 

 

Obukhova О.А. 

Zavadska М.М. 

Ability to collect 
medical information 

about the patient and 
analyze clinical data  
Ability to determine 
the required list of 
laboratory and 
instrumental studies 
and evaluate their 
results. 

Be able to find the 
necessary information 
in the professional 
literature and 
databases of other 
sources, analyze, 
evaluate and apply 
this information. Be 

able to apply modern 
digital technologies, 
specialized software. 

Be able to identify and 

identify the leading clinical 
symptoms and molecular 
genetic syndromes, using 
preliminary data of the 
patient's history, examination 
of the patient, knowledge 
about the person, his organs 
and systems, to establish the 

most probable syndrome 
preliminary clinical diagnosis 
To evaluate information about 
the general condition of the 
patient, evaluate the condition 
of organs and systems of the 
body, based on the results of 
molecular genetic laboratory 

tests to evaluate information 
about the diagnosis. 
Be able to find the necessary 
information in the 
professional literature and 
databases of other sources, 
analyze, evaluate and apply 
this information. Be able to 
apply modern digital 

technologies, specialized 
software. 

 

 

 

Practices, 

seminar, team 

work, project 

work 

Master 

 

222 Medicine 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

Кnowledge of 

general 

biology,  

Classroom 

with 

multimedia 

equipment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,  4 

semester 

КОНТРАЦЕПЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї 

Акушерства, 
гінекології  та 
планування сім’ї    

Сміян С. А. 

 

 Здатність вчитися, 
оволодівати 
сучасними знаннями 
та застосовувати їх у 
практичних 

Збирати дані про пацієнта 
для індивідуального 
підбору методу 
планування сім’ї. 
Консультувати з питань 

Практичні 
заняття, доповіді 
і презентації, 
 розв’язання 
ситуаційних 

Магістр  

 

221 Стомато-
логія  
222 Медицина  
228 Педіатрія  
229 Громадсь –

50 

Знання 
біології, 
анатомії 
людини, 
нормальної 

 
 
 
 
 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
ситуаціях.  
Здатність приймати 
обґрунтовані 

рішення; працювати 
в команді; навички 
міжособистісної 
взаємодії. 
Здатність до 
визначення тактики 
ведення 
фізіологічної 

вагітності, 
фізіологічних 
пологів та 
післяпологового 
періоду.  
Навички 
консультування з 
питань планування 

сім’ї та підбору 
метода контрацепції. 
Здатність до 
планування і 
проведення 
профілактичних та 
протиепідемічних 
заходів щодо 
інфекційних хвороб. 

планування сім'ї та 
підбору метода 
контрацепції. 

Виявляти групи ризику 
щодо інфекцій, що 
передаються статевим 
шляхом. 
 
 

завдань, 
командна  
робота (робота в 

малих групах), 
робота в 
симуляційному 
центрі 
(відпрацювання 
практичних 
навичок) 
 

ке здоров’я 
 

фізіології, 
аудиторія  
на базі  

КЗ СОР  
«Обласний 
клінічний 
перинатальн
ий центр» 
 

 
 
 

3, 4 
семестр 

CONTRACEPTION AND FAMILY PLANNING 

Obstetrics, 
gynecology and 
family planning 

Gerasimenko S. F. 

Ability to learn, 
master modern 
knowledge and apply 
it in practical 
situations. 
Ability to make 
informed decisions; 

work in a team; 
interpersonal skills. 
Ability to determine 

Collect patient data for 
individual selection of 
family planning methods. 

Have the skills to advise on 
family planning and 
contraceptive selection. 
Identify risk groups for 
sexually transmitted 
infections. 

Practical classes, 
reports and 
presentations,   
solving situational 
problems, 
command 
work (work in 

small groups), 
work in the 
simulation center 

Master 222 Medicine  
Without 
limits 

Knowledge of 
biology, 
human 
anatomy, 
normal 
physiology, 
audience on 

the base 
"Regional 
Clinical 

3, 4 
semester 

 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
the tactics of 
physiological 
pregnancy, 

physiological 
childbirth and the 
postpartum period. 
Family planning and 
contraceptive 
counseling skills. 
Ability to plan and 
conduct preventive 

and anti-epidemic 
measures for 
infectious diseases. 

(practice of 
practical skills) 

Perinatal 
Center" 
. 

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ 

Хірургії, 

ортопедії і 

травматології та 

фтизіатрії 

 

Шевченко В.П. 

Кравець О.В. 

П’ятикоп Г.І. 

Гресько І.Я. 

  

Спроможність 
збирати медичну 
інформацію про 
пацієнта і 
аналізувати клінічні 
данні. 

Спроможність 
інтерпретувати 
результат 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень. 
Спроможність 
діагностувати: 
визначати 

попередній, 
клінічний, 
остаточний, 
супутній діагноз, 
невідкладні стани. 

Спроможність до 
визначення тактики, 
методів та надання 

екстреної медичної 

Вміти опитувати та 

об'єктивно  обстежувати 

пацієнта з хірургічною 

патологією. 

Обґрунтовувати 

застосування основних 

інвазивних та 

неінвазивних 

діагностичних методів, 

вміти виконувати медичні 

маніпуляції хворим з 

хірургічними 

захворюваннями. 

Формулювати клінічний 

діагноз на підставі 

оцінювання результатів 

лабораторних та 

інструментальних методів 

досліджень у пацієнтів з 

хірургічною нозологією.  

Визначати тактику 

ведення хворих при 

Інтерактивні 

лекції. Case-
based learning 
(CBL). Навчання 
на основі аналізу 
клінічного 
випадку, 
ситуації. Team-
based learning 

(TBL). 
Командно-
орієнтоване 
навчання. 
Навчальна 
дискусія / 
дебати. Рольова 
гра. Research-

based learning 
(RBL). Навчання 
через 
дослідження  

Магістр  

  221 Стомато-

логія 

 

100 

Базові 

знання з 

анатомії, 

фізіології, 

топографіч-

ної анатомії, 

фізіології, 

гістології, 

мікробіології 

вірусології та 

імунології,  

сестринської 

практики, 

гігієни та 

екології  

 

3, 4 

семестр 

 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
допомоги. різних хірургічних 

захворюваннях. 

Застосовувати на практиці 

алгоритми обстеження та 

ведення хворих з 

невідкладними станами. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДОГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ 

Педіатрії Горбась В.А.  

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу з 

метою виховання 

здорової і хворої 

дитини. 

Здатність вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

 Здатність 

застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

 Навички 

опитування та 

клінічного 

обстеження дитини 

чи батьків. 

 Здатність до 

визначення 

характеру 

харчування та 

принципів  

лікування дитячих 

захворювань. 

Навички виконання 

медичних 

Абстрактно мислити, 

аналізувати та 

синтезувати інформацію 

щодо здорової і  хворої 

дитини.  

Використовувати  

спеціалізовані знання з 

догляду за хворою та 

здоровою дитиною 

різного віку, набуті у 

процесі навчання для 

розв’язання складних 

задачі і проблем, які 

виникають у професійній 

діяльності. 

 Використовувати сучасні 

знання, нормативні 

міжнародні документи, 

що регламентують роботу 

з дітьми щодо догляду за 

здоровими і хворими 

дітьми  різного віку та 

виконання гігієнічні 

процедури дітям різного 

віку. 

 Вміє опитувати, збирати 

різні види анамнезу та 

клінічно обстежувати 

здорову і хвору дитину 

Навчальна 

дискусія/дебати, 

перехресна  

дискусія, 

практичні 

заняття 

Магістр 

222 Медицина  

228 Педіатрія  

 

150 Немає 
3,  4 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
маніпуляцій. 

Здатність до ведення 

медичної 

документаці. 

Здатність до 

визначення 

необхідного 

переліку 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень та 

оцінки їх 

результатів. 

різного віку,  

використовуючи 

результати співбесіди з 

дитиною чи батьками, за 

стандартною схемою 

опитування хворого.  

Визначати необхідний 

режим відпочинку та 

підбирати характер 

харчування у здорової 

дитини та при лікуванні 

різних захворювань для 

дітей різного віку, 

складати раціон для дітей 

різних  вікових груп, 

визначати кратність 

харчування, складати 

меню.  

Виконувати медичні 

маніпуляції у дітей 

різного віку (збирати 

матеріали для досліджень, 

виконувати ін’єкції та ін.). 

Вміє вести та 

заповнювати  медичну 

документацію: 

температурний лист,  

журнал обліку хворих, 

журнал обліку медика-

ментів, журнал руху 

хворих у відділенні і т.д. 

Вміє правильно збирати 

всі види аналізів  у дітей 

різного віку,  вміє 

правильно 

проконсультувати 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
хворого чи батьків з 

приводу підготовки до 

збирання аналізу 

напередодні дослідження, 

володіє правильною 

методикою доставки 

матеріалу 

EUROPEAN EXPERIENCE OF CARING FOR EARLY CHILDREN 

Pediatrics Horbas V.A.  

Ability to abstract 

thinking, analysis and 

synthesis with 

for the purpose of 

education 

healthy and sick child. 

Ability to learn and 

master modern 

knowledge. 

 Ability to apply 

knowledge in 

practical situations. 

 Interview and clinical 

examination skills of 

the child or parents. 

 Ability to determine 

the nature of nutrition 

and principles of 

treatment of 

childhood diseases. 

Skills to perform 

medical 

manipulations. 

Ability to keep 

medical records. 

Ability to determine 

the required list of 

laboratory and 

Think abstractly, analyze 

and synthesize information 

about a healthy and sick 

child. 

Use specialized knowledge 

in caring for a sick and 

healthy child of different 

ages, acquired in the 

learning process to solve 

complex problems and 

problems that arise in 

professional activities. 

To use modern knowledge, 

normative international 

documents regulating work 

with children on care of 

healthy and sick children of 

different ages and 

performance of hygienic 

procedures for children of 

different ages. 

Is able to interview, collect 

different types of anamnesis 

and clinically examine a 

healthy and sick child of 

different ages, using the 

results of an interview with 

the child or parents, 

Educational 

discussion,  

debate, cross-

discussion, 

рractical lessons 

Master  

222 Medicine 

228 Pediatrics  

 

150-300 There is not 
3,  4 

semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
instrumental studies 

and evaluate their 

results. 

according to the standard 

scheme of interviewing the 

patient. 

Determine the necessary 

mode of rest and select the 

nature of nutrition in a 

healthy child and in the 

treatment of various 

diseases for children of 

different ages, make a diet 

for children of different 

ages, determine the 

frequency of nutrition, 

make a menu. 

Perform medical 

manipulations on children 

of different ages (collect 

materials for research, 

perform injections, etc.). 

Is able to keep and fill in 

medical documentation: 

temperature sheet, journal 

of patients, journal of 

medicines, log of patients in 

the department, etc . 

Is able to correctly collect 

all types of tests in children 

of different ages, is able to 

properly advise the patient 

or parents about the 

preparation for the 

collection of the analysis on 

the eve of the study, has the 

correct method of material 

delivery. 

ДЕОНТОЛОГІЯ  В  МЕДИЦИНІ 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Громадського 

здоров’я 

 

Губенко Г. В.  

Здатність 

застосовувати 

знання у практичній 

діяльності; 

Здатність до 

пошуку, 

опрацювання та 

аналізу інформації з 

різних джерел; 

Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

свідомо;  

Здатність працювати 

в команді. 

Спроможність 

збирати медичну 

інформацію про 

пацієнта і 

аналізувати клінічні 

данні. 

Спроможність до 

правового 

забезпечення 

власної професійної 

діяльності. 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання 

та вміти розв’язувати 

складні задачі і проблеми, 

які виникають у 

(біо)етичній сфері та 

професійній діяльності; 

Дотримуватися вимог 

етики, біоетики та 

деонтології у своїй 

фаховій діяльності; 

Вміти абстрактно 

мислити, аналізувати та 

синтезувати інформацію у 

сфері етики біоетики та 

деонтології; 

Використовувати сучасні 

знання з галузі 

деонтології у своїй 

професійній діяльності. 

Кейс-стаді; 

круглий стіл-

дискусія 

біоетичних 

дилем ;           

робота в міні-

групах. 

Магістр 
221 

Стоматологія 
100 Немає 

3, 4 

семестр 

ДЕОНТОЛОГІЯ  В  МЕДИЦИНІ 

Громадського 

здоров’я 

 

Губенко Г. В.  

 Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; 

Здатність вчитися, 

оволодівати 

сучасними знаннями 

та застосовувати їх у 

практичних 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання 

та вміти розв’язувати 

складні задачі і проблеми, 

які виникають у 

(біо)етичній сфері та 

професійній діяльності; 

Дотримуватися вимог 

Кейс-стаді; 

круглий стіл-

дискусія 

біоетичних 

дилем ;           

робота в міні-

групах. 

Магістр 

 

222 Медицина 

 

100 Немає 
3, 4 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
ситуаціях; 

Здатність до 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

 Здатність до 

проведення аналізу 

діяльності лікаря, 

підрозділу, закладу 

охорони здоров’я, 

проведення заходів 

щодо забезпечення 

якості медичної 

допомоги і 

підвищення 

ефективності 

використання 

медичних ресурсів. 

етики, біоетики та 

деонтології у своїй 

фаховій діяльності; 

Вміти абстрактно 

мислити, аналізувати та 

синтезувати інформацію у 

сфері етики біоетики та 

деонтології; 

Використовувати сучасні 

знання з галузі 

деонтології у своїй 

професійній діяльності.

  

DEONTOLOGY IN MEDICINE 

Public health 

 
Hubenko H. V. 

Ability to abstract 

thinking, analysis and 

synthesis; 

Ability to learn, 

master modern 

knowledge and apply 

it in practical 

situations; 

Ability to use 

information and 

communication 

technologies. 

  Ability to analyze 

the activities of a 

doctor, department, 

health care institution, 

Have specialized conceptual 

knowledge acquired in the 

learning process and be able 

to solve the complex of 

problems and problems that 

arise in the (bio) ethical 

sphere and professional 

activities; 

Adhere to ethics 

requirements, bioethics and 

deontology in own 

professional activities; 

Have the abstract thinking, 

analyse and synthesize 

information in the ethics of 

bioethics and deontology; 

Case study; round 

table discussion of 

bioethical 

dilemmas; work 

in mini-groups 

 

Master 

 

222 Medicine 

 
100 

None 

 

3, 4 

semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
to take measures to 

ensure the quality of 

medical care and 

improve the 

efficiency of medical 

resources. 

Use modern deontology 

knowledge in own 

professional activities. 

ДЕОНТОЛОГІЯ  В  МЕДИЦИНІ 

Громадського 

здоров’я 

 

Губенко Г. В.  

 Здатність 

застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях;   

Знання та розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності; 

Здатність приймати 

обґрунтовані 

рішення; 

 Здатність до 

проведення аналізу 

діяльності лікаря, 

підрозділу, закладу 

охорони здоров’я, 

проведення заходів 

щодо забезпечення 

якості медичної 

допомоги і 

підвищення 

ефективності 

використання 

медичних ресурсів. 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання 

та вміти розв’язувати 

складні задачі і проблеми, 

які виникають у 

(біо)етичній сфері та 

професійній діяльності; 

Дотримуватися вимог 

етики, біоетики та 

деонтології у своїй 

фаховій діяльності; 

Вміти абстрактно 

мислити, аналізувати та 

синтезувати інформацію у 

сфері етики біоетики та 

деонтології; 

Використовувати сучасні 

знання з галузі 

деонтології у своїй 

професійній діяльності. 

Кейс-стаді; 

круглий стіл-

дискусія 

біоетичних 

дилем ;           

робота в міні-

групах. 

Магістер  228 Педіатрія 50 Немає 
3, 4 

семестр 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ 

Громадського 

здоров’я 
Любчак В. В. 

Знання та розуміння 

предметної області 

та розуміння 

Планувати та втілювати 

заходи профілактики 

стоматологічних 

проблемний 

семінар, творчий 

метод, тренінги в 

Магістер 
221 Стомато-

логія 
100 Немає 

3, 4 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
професії. Здатність 

застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях 

Спроможність 

опрацювання 

державної, 

соціальної та 

медичної 

інформації. 

захворювань серед 

населення для запобігання 

розповсюдження 

стоматологічних 

захворювань. 

Дотримуватися здорового 

способу життя, 

користуватися прийомами 

саморегуляції та 

самоконтролю. 

активному 

режимі, 

дослідницька 

робота 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ 

Громадського 

здоров’я 
Любчак  В. В. 

Здатність 

застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 
Знання та розуміння 
предметної області 
та розуміння 
професійної 
діяльності. 

Здатність 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології. 
Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних 

джерел. 
Здатність працювати 
в команді. 
Цінування та повага 
різноманітності та 
мультикультурності. 
Здатність діяти на 
основі етичних 
міркувань (мотивів). 

Здатність діяти 

Розуміти основні 
закономірності розвитку 
медичних знань в 
людському суспільстві на 

етапах його історичного 
розвитку 
Об’єктивно оцінювати 
розвиток та стан медичної 
справи в Україні 
Визначати значення 
основних історико-
медичних подій стосовно 

майбутньої спеціальності 
Використовувати в 
практичній діяльності 
здобутки медицини 
минулого 

Практико-
орієнтоване 
навчання, аналіз 
конкретних 

ситуацій, обмін 
думками, ділові 
ігри, мозковий 
штурм 

Магістр 
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25 Немає 

3, 4 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
соціально 
відповідально та 
свідомо. 

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 

Кафедра екології 
та природоза-

хисних 
технологій 

 

Васькіна І.В. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність вчитися, 
оволодівати 
сучасними знаннями 

та застосовувати їх у 
практичних 
ситуаціях. 
Знання та розуміння 
предметної області 
та розуміння 
професійної 
діяльності. 
Уміння 

користуватися 
інформаційно-
комунікаційними 
технологіями ЗК10. 
Здатність проводити 
санітарно-
профілактичні 
заходи на основі 

вивчення впливу 
навколишнього 
середовища, 
соціально-економіч-
них та біологічних 
детермінант на 
здоров’я особистос-
ті, сім’ї, населення. 

Визначати наявність та 
ступінь обмеження 
життєдіяльності, вид, 
ступінь та тривалість 

інвалідності з 
оформленням відповідних 
документів; 
Розробляти профілактичні 
заходи, виходячи з 
взаємозв’язку стану 
довкілля та здоров’я 
конкретного контингенту. 
Проводити 

епідеміологічні та 
медико-статистичні 
обстеження здоров’я 
населення, визначати 
негативні фактори 
зовнішнього середовища 
та їх вплив на здоров’я 
певного контингенту; 

Використовувати сучасні 
знання у професійній 
діяльності, абстрактно 
мислити, аналізувати та 
синтезувати інформацію. 

Дисципліна 

викладається з 
використанням 
сучасних методів 
викладання, які 
сприяють 
розвитку 
професійних 
навичок, та 

стимулюють 
творчу та 
наукову 
діяльність та 
спрямовані на 
підготовку 
практичних 
спеціалістів: 

• Практичні 
роботи 
• Командна 
робота 
• Навчальна 
дискусія/обмін 
думками 
• кейс-метод 
• Лабораторні 

вимірювання 

Магістр  
222 Медицина, 

 228 Педіатрія 
100 

Немає 
вихідних 
вимог до 
студентів. 
Аудиторія 

для 
практичних 

занять – 
лабораторія 

охорони 
праці 

кафедри 
ЕПЗТ (Ц-

201) 

3,4 

семестр 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

Department of Vaskina I.V. Ability to abstract Determine the presence and The discipline is Master 222 Medicine,  100 There are no 3,4 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Ecology and 
Environmental 
protection 

Technologies 

thinking, analysis and 
synthesis. 
Ability to learn, 

master modern 
knowledge and apply 
them in practical 
situations. 
Knowledge and 
understanding of the 
subject area and 
understanding of 

professional activity. 
Ability to use 
information and 
communication 
technologies  
Ability to carry out 
sanitary and 
preventive measures 

on the basis of 
studying the influence 
of the environment, 
socio-economic and 
biological 
determinants on the 
health of the 
individual, family, 
population. 

degree of limitations of life, 
type, degree and duration of 
disability with the 

registration of relevant 
documents;   
Develop preventive measures 
based on the relationship 
between the state of the 
environment and the health 
of a particular contingent.  
Conduct epidemiological and 

medical-statistical surveys of 
the health of the population, 
to determine the negative 
environmental factors and 
their impact on the health of 
a certain contingent;  
Use current knowledge in the 
professional activities, think, 

analyze and synthesize 
information abstractly. 

taught using 
modern teaching 
methods, which 

not only promote 
the development 
of professional 
skills, but also 
stimulate creative 
and scientific 
activity and aimed 
at training 

practice-oriented 
specialists: 

 Practical work  

 Teamwork  

 Educational 
discussion/think-
pair-share 

 Case-study 

 Laboratory 
measurements 

 prerequisites 
for students. 
Auditorium 

for practical 
classes - 

laboratory of 
labor 

protection of 
the 

Department of 
Ecology and 

Environmenta
l protection 

Technologies 
(C-201)   

semester 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ 

Кафедра 

біофізики, біохімії, 
фармакології та  
біомолекулярної 
інженерії 

Гребеник Л.І. 

Навички опитування 
та клінічного 
обстеження пацієнта. 
Здатність до 
визначення не 
обхідного переліку 
лабораторних та ін.- 

струментальних 
досліджень та оцінки 
їх результатів. 

Аналізувати дані про 

скарги пацієнта, анамнез 
хвороби, анамнез життя (в 
тому числі професійний 
анамнез), використовуючи 
результати співбесіди з 
пацієнтом, за стандартною 

схемою опитування 
хворого, оцінювання 
інформації щодо діагнозу, 

Дискусія, 
командна робота, 
проблемні 
заняття, кейс-
метод, технології 

ед’ютейменту 

Магістр 222 Медицина 
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у кожному 
семестрі 

Знання з 
анатомії 
людини, 
гістології, 
мікробіології, 
біохімії та 
фізіології. 

Аудиторія з 
мультимеді 
йним 

3, 4, 5 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Здатність до 
встановлення 
попереднього та 

клінічного діагнозу 
захворювання. 
Здатність до 
визначення не 
обхідного режиму 
праці, відпочинку та 
характеру харчування 
при лікуванні 

захворювань. 
Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 

застосовуючи стандартну 
процедуру, 
використовуючи знання 

про людину, її органи та 
системи, на підставі 
результатів лабораторних 
та інструментальних 
досліджень.  
Вміти виділяти та 
фіксувати провідний 
клінічний симптом або 

синдром  шляхом 
прийняття обґрунтованого 
рішення, використовуючи 
попередні дані анамнезу та 
фізикального обстеження 
хворого, дотримуючись 
відповідних етичних та 
юридичних норм.  

Використовувати  
отриманні знання для 
встановлення найбільш 
вірогідного діагнозу 
захворювання, призначення 
лабораторних та/або 
інструментальних 
досліджень хворого.  
Знати  загальні 

принципи/підходи до 
лікування (консервативне, 
оперативне) захворювання 
та виконання деяких 
медичних маніпуляцій. 
Визначати необхідний 
режим праці, відпочинку та 
характеру харчування при 

лікуванні захворювань. 
 Мислити абстрактно і 
логічного, аналізувати 

оснащенням. 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
інформацію, вміти 
працювати у команді. 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ 

Громадського 

здоров’я 
Івахнюк Т.В. 

Навички опитування 

та клінічного 

обстеження 

пацієнта.  

Здатність до 

визначення 

необхідного 

переліку 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень та 

оцінки їх 

результатів. 

Здатність до 

встановлення 

попереднього та 

клінічного діагнозу 

захворювання. 

Здатність до 

визначення не 

обхідного режиму 

праці, відпочинку та 

характеру 

харчування при 

лікуванні 

захворювань. 

Здатність до ведення 

медичної 

документації. 

Здатність до 

проведення 

епідеміологічних та 

медико-

Формування навичок 

опитування та клінічного  

обстеження пацієнта, 

здатності до визначення 

необхідного переліку 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень та оцінки їх 

результатів; вміння 

встановлювати 

попередній та остаточний 

клінічний діагноз 

захворювання, вибір 

оптимальних методів 

лікування, визначення 

тактики ведення осіб, що 

підлягають 

диспансерному нагляду. 

Формування уявлення про 

«медичне право», його 

місце в системі права 

України; ознайомлення із 

законодавчим 

забезпеченням охорони 

здоров’я в Україні. Аналіз 

результатів власної 

професійної діяльності та 

самовдосконалення 

(покращення навичок 

абстрактного і логічного 

мислення, аналізу та 

синтезу інформації, 

вміння працювати у 

Дискусія, 

командна 

робота, обмін 

думками (think-

pair-share), 

проблемні 

заняття, 

проблемно-

пошуковий 

метод, кейс-

метод, технології 

ед’ютейменту, 

метод 

демонстрацій 

Магістр 222 Медицина 
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у кожному 

семестрі 

Знання з 

анатомії 

людини, 

гістології, 

мікробіології

, біохімії та 

фізіології. 

Аудиторія з 

мультимеді 

йним 

оснащенням. 

3, 4, 5 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
статистичних 

досліджень здоров’я 

населення; обробки 

державної, 

соціальної, 

економічної та 

медичної 

інформації. 

малих групах (команді); 

здатність генерувати 

інноваційні рішення з 

метою постійного 

покращення медичної 

допомоги). 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ 

Фізіології і 

патофізіології з 

курсом медичної 

біології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарбузова В.Ю.  

Здатність збирати 
медичну інформацію 
про пацієнта і 

аналізувати клінічні 
дані. 
Здатність до 
визначення 
необхідного 
переліку 
лабораторних та 
інструментальних 

досліджень та 
оцінки їх 
результатів.  
Здатність до 
встановлення 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання.. 

Здатність до 

визначення 

необхідного режиму 

праці, відпочинку та 

характеру 

харчування при 

лікуванні 

захворювань. 

Діяти соціально 
відповідально та 

громадянсько свідомо у 
виборі адекватних методів 
профілактики, 
діагностики, лікування 
пацієнтів. 
Оцінювати інформацію 
щодо діагнозу пацієнта, 
використовуючи знання 

про зв’язок 
функціонування 
організму людини і 
результатів лабораторних 
та інструментальних 
досліджень. 
Виділити та зафіксувати 
провідний клінічний 

симптом або синдром 
шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення, 
використовуючи 
попередні дані анамнезу 
та фізикального 
обстеження хворого, 
знання про людину, її 

органи та системи, 
дотримуючись 
відповідних етичних та 

Практичні 
заняття, дискусії, 
групова роботи, 

кейс-стаді, 
проблемно-
орієнтоване 
навчання, 
дебати, e-learning 

Магістр 

 

222 Медицина 

 

8 студентів 

у одній 

групі 

Студенти зі 
знаннями із 
загальної 
біології, 
фізіології  
Аудиторія з 
мультиме -
дійним 

оснащенням 

3, 4, 5 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
ФК 5. Здатність до 

визначення 

принципів та 

характеру лікування 

захворювань та 

виконання медичних 

маніпуляцій. 

 

юридичних норм. 
Призначати лабораторне 
та/або інструментальне 

дослідження хворого. 

Визначати необхідний 

режим праці, відпочинку 

та характеру харчування 

при лікуванні 

захворювань. 

Визначати принципи  та 
характер лікування 
захворювань та виконання 
медичних маніпуляцій. 

PROBLEM-BASED LEARNING 

Physiology and 

pathophysiology 

with a course in 

medical biology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Yu. Harbuzova 

Ability to collect 
medical information 
about the patient and 
analyze clinical data. 

Ability to determine 
the required list of 
laboratory and 
instrumental studies 
and evaluate their 
results. 
Ability to establish a 
preliminary and 

clinical diagnosis of 
the diseases. 
Ability to determine 
the required mode of 
work, rest and the 
nature of nutrition in 
the treatment of 
diseases. 
Ability to determine 

the principles and 
nature of treatment of 

To act socially responsibly 
and civically consciously in 
the choice of adequate 
methods of prevention, 

diagnosis, treatment of 
patients. 
Evaluate information about 
the patient's diagnosis, using 
knowledge about the 
relationship between the 
functioning of the human 
body and the results of 

laboratory and instrumental 
studies. 
To identify and record the 
leading clinical symptom or 
syndrome by making an 
informed decision, using 
preliminary history and 
physical examination of the 
patient, knowledge about the 

person, his organs and 
systems, adhering to the 

Practices, 
discussions, group 
work, case 
studies, problem-

oriented learning, 
debates, e-
learning 

Master 

 

222 Medicine 

 

8 students in 

one group 

Students with 
knowledge of 

general 
biology, 

physiology / 

Classroom 
with 

multimedia 
equipment  

3, 4 

semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
diseases and perform 
medical 
manipulations.. 

relevant ethical and legal 
norms. Assign laboratory and 
/ or instrumental examination 

of the patient. 
To determine the necessary 
mode of work, rest and the 
nature of nutrition in the 
treatment of diseases. 
To determine the principles 
and nature of disease 
treatment and medical 

manipulations. 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ 

Кафедра 
морфології 

Приходько О.О. 

Ярмоленко О.О. 
 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 

технології. 
Здатність вчитися і 
оволодівати 
сучасними 
знаннями. 
Здатність до 
пошуку, оброблення 
та аналізу 
інформації з різних 

джерел. 
Здатність бути 
критичним і 
самокритичним. 
Здатність до 
адаптації та дії в 
новій ситуації. 
Здатність генерувати 

нові ідеї 

  Критично та абстрактно 
мислити, аналізувати та 
оцінювати інформацію у  
вирішенні  клінічних 
ситуацій.  
   
З'ясовувати проблеми  
пацієнта та планувати  

клінічне обстеження; 
визначати необхідний 
об'єм  лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та оцінювати 
отримані результати; 
встановлювати діагноз 
захворювання,  

 

Практичні 
заняття, кейс-
метод, семінари, 
дискусії, 
індивідуальні та 
групові 
завдання, 
презентації. 

Магістер 
 

222 Медицина  

8 студентів 

у одній 
групі 

Знання з 
гістології, 

анатомії 
людини, 
біології 

3, 4,5 
семестри 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
(креативність). 
Здатність виявляти, 
ставити та 

вирішувати 
проблеми. 
Здатність приймати 
обґрунтовані 
рішення. 
Здатність працювати 
в команді. 
Здатність до 

міжособистісної 
взаємодії. 
Цінування та повага 
різноманітності та 
мультикультурності. 
Здатність збирати 
медичну інформацію 
про пацієнта та 

аналізувати клінічні 
дані. 

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 

Прикладної 
екології 

 
 

 
Васькіна І.В. 

Здатність до 
абстрактного мис-

лення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність вчитися, 
оволодівати сучас-
ними знаннями та 
застосовувати їх у 
практичних ситуа-
ціях. 

Знання та розумін-
ня предметної об-
ласті та розуміння 
професійної діяль-
ності. 
Здатність до вико- 
ристання інформа-

Визначати наявність та 
ступінь обмежень жит-

тєдіяльності, виду, 
ступеню та тривалості 
непрацездатності з 
оформленням відповід-
них документів. 
Проводити епідеміоло-
гічні та медикостатис-
тичні дослідження 

здоров’я населення, 
визначати негативні 
фактори навколишнього 
середовища та їх вплив на 
здоров’я певного 
контингенту; розробляти 
профілактичні заходи на 

Практичні 

заняття,  команд-
на робота, про-
ектна робота, 
проблемні 
заняття 

 
Магістр 

 

 
 
Медицина 
Педіатрія  

 

 
60 

 
Немає 

 
 

 
 

3,4 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
ційних і комуніка-
ційних технологій 
Здатність до пла-

нування і прове-
дення профілак-
тичних та проти-
епідемічних заходів 
щодо інфекційних 
хвороб. 
Здатність до про-
ведення експертизи 

працездатності. 
Здатність до про-
ведення санітарно-
гігієнічних та 
профілактичних 
заходів на підставі 
вивчення впливу 
навколишнього 

середовища, соці-
ально-економіч-них 
та біологічних 
детермінант на стан 
здоров’я індивіду-
ума, сім’ї, популяції. 

підставі даних про зв’язок 
між станом 
навколишнього 

середовища та станом 
здоров’я певного 
контингенту. 
Вміти абстрактно мис-
лити, аналізувати та 
синтезувати інформацію. 
Використовувати сучасні 
знання у своїй 

професійній діяльності. 

LABOR SAFETY IN MEDICINE 

Applied ecology 

 

Vaskina I.V. 

The ability to think 

abstractly, analyze 

and synthesize. 
The ability to learn, 

master and apply 

modern knowledge 

in practical 

situations. 

Knowledge and 

understanding of 

the subject area and 

Determine the presence 

and degree of limitations 

of life, type, degree and 
duration of disability 

with the registration of 

relevant documents. 

To conduct epidemiolo-

gical and medical and 

statistical surveys of the 

health of the population, 

to determine the negative 

Practices, 

teamwork, 

seminars 

Master Medicine 60 

 

Without 

limits 

 

3,4 

semester 
 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

understanding of 

professional 

activity. 

Ability to use 

information and 

communication 

technologies. 

Ability to plan and 
carry out preventive 

and anti-epidemic 

measures for 

infectious diseases. 

Ability to conduct a 

performance 

examination. 

Ability to carry out 

sanitary and pre-

ventive measures 

on the basis of stu-
dying the influence 

of the environment, 

socio-economic and 

biological determi-

nants on the health 

of the individual, 

family, population. 

 

environmental factors 

and their impact on the 

health of a particular 

contingent; develop pre-

ventive measures based 

on the relationship bet-

ween the state of the 

environment and the 
health of a particular 

contingent. 

Able to think, analyze 

and synthesize informa-

tion abstractly. 

Use current knowledge 

in their professional 

activities. 

КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ТА ОПЕРАТИВНА ХІРУГГІЯ 

Морфології 

Ткач Г.Ф., 
Кореньков О.В. 

Пернаков М.С. 
Рябенко Т.В. 
Дудченко Є.С. 
Муравський Д..В. 
 

Спроможність 
діагностувати: 
визначати 
попередній, 
клінічний, 
остаточний, 
супутній діагноз, 

невідкладні стани. 

Виділяти та 
ідентифікувати провідні 
клінічні симптоми та 
синдроми; за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 

попередні дані анамнезу 

  Практичні 
заняття,  
проблемно-
орієнтоване 
навчання, 
дискусії, 
командна 

робота, дебати, 

Магістр 
221 Стомато-
логія 

200 

Знання з 
нормальної 
анатомії 
людини 

3 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Спроможність до 
проектування 
процесу надання 

медичної допомоги: 
визначати підходи, 
план, види та 
принципи лікування 
захворювань органів 
і тканин ротової 
порожнини та 
щелепно-лицевої 

області. 
Спроможність 
виконувати медичні 
та стоматологічні 
маніпуляції. 

хворого, дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи та 

системи, встановлювати 
вірогідний нозологічний 
або синдромний 
попередній клінічний 
діагноз стоматологічного 
захворювання. 
Виконувати медичні 
маніпуляції на підставі 

попереднього та/або 
остаточного клінічного 
діагнозу для різних верств 
населення та в різних 
умовах. Виконувати 
медичні стоматологічні 
маніпуляції на підставі 
попереднього та/або 

остаточного клінічного 
діагнозу для різних верств 
населення та в різних 
умовах. 

круглий стіл 
 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. БІОЕТИКА 

Громадського 
здоров’я 

Губенко Г. В.  

Здатність діяти 
соціально відпові-
дально та свідомо. 

Спроможність 
опрацювання 
державної, соціаль-
ної та медичної 
інформації.  
Спроможність до 
правового забезпе-
чення власної 

професійної 
діяльності. 

Застосовувати та 
оцінювати етичні та 
біоетичні знання в 
професійній діяльності, 

ідентифікувати ризики і 
надавати відповідні 
раціональні рішення. 
Аналізувати стратегії, 
політики та інтервенції в 
сфері громадського здо-
ров’я; організовувати на 
засадах методології 

біоетики освітні заходи, 
розуміти та інтерпрету-
вати наукові факти та 

Кейс-стаді 
(біо)етичних 
дилем;  
метод проектів, 
дискусії,  

групова робота 
(робота у малих 
групах). 

Магістр 
221 Стомато-
логія 
 

25 Немає 
3, 4 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
цінності; використовувати 
етичні принципи та норми 
права, проводити власні 

дослідження, генерувати 
нові ідеї, впроваджувати 
інноваційні підходи на 
засадах даного курсу. 
Застосовувати наукові 
підходи щодо розпов-
сюдження та викорис-
тання результатів 

наукових досліджень у 
сфері громадського 
здоров’я. 
Систематизувати 
практичні компетенції 
проектної діяльності, 
компаративістського 
уміння, ведення нена-

сильницького діалогу, 
змоги критичного 
оцінювання та викорис-
тання власного досвіду як 
на курсі, так і у 
практичній діяльності. 

КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ТА ОПЕРАТИВНА ХІРУГГІЯ 

Морфології 

Ткач Г.Ф., 

Кореньков О.В. 

Пернаков М.С. 

Рябенко Т.В. 

Дудченко Є.С. 

 Муравський Д..В. 

Здатність до 

встановлення 

попереднього та 

клінічного діагнозу 

захворювання 

Здатність до 

визначення 

принципів та 

характеру лікування 

захворювань та 

виконання медичних 

маніпуляцій.  

Вміти  виділити  та 

зафіксувати  провідний 

клінічний  симптом  або 

синдром  шляхом 

прийняття обґрунтованого  

рішення, використовуючи 

попередні  дані  анамнезу 

та  фізикального 

обстеження  хворого, 

знання  про  людину, її 

органи  та  системи, 

дотримуючись 

Практичні 

заняття,  

проблемно-

орієнтоване 

навчання, 

дискусії, 

командна 

робота, дебати, 

круглий стіл 

 

Магістр 

 
222 Медицина 
228 Педіатрія 
 

600 

Знання з 

нормальної 

анатомії 

людини 

4 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Навички виконання 
медичних 
маніпуляцій. 

відповідних  етичних  та 

юридичних  норм.  

Встановлювати 

попередній  та  клінічний 

діагноз. 

Визначати  принципи  та 
характер  лікування 
(консервативне, 
оперативне) 
захворювання.  Вміти 
виконувати  медичні 

маніпуляції.  Визначати та  
інтерпретувати  статеві, 
вікові  та індивідуальні 
особливості  будови 
організму  людини. 

CLINICAL ANATOMY AND OPERATIVE SURGERY 

Morphology 

Tkach G.F.  
Korenkov O. V. 
Pernakov M. S.  
Ryabenko T. V.  

Dudchenko E.S. 
Muravsky D. V. 

Ability to establish a 
preliminary and 
clinical diagnosis of 
the disease. 

Ability to determine 
the principles and 
nature of disease 
treatment and medical 
manipulations. 
Skills to perform 
medical 
manipulations. 
 

 
 

Тo identify and record the 
leading clinical symptom or 
syndrome by making an 
informed decision, using 

preliminary history and 
physical examination of the 
patient, knowledge of the 
person, his organs and 
systems, adhering to the 
relevant ethical and legal 
norms.  
Establish a preliminary and 

clinical diagnosis. 
Determine the principles 
and nature of treatment 
(conservative, operative) 
disease.  
Тo perform medical 
manipulations. Identify and 
interpret gender, age and 

individual characteristics of 
the human body. 

Practical classes, 
problem-oriented 
learning, 
discussions, 
teamwork, 

debates, round 
table 
 

Master 222 Medicine 600 
Knowledge of  
human 
anatomy. 

4 
semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ОСНОВИ ЕСТЕТИЧНОЇ РЕСТАВРАЦІЇ ЗУБІВ 

Стоматології Давидова Л.М. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу.  
Знання та розуміння 
предметної області 
та розуміння 

професійної 
діяльності.  
Здатність 
застосовувати 
знання у практичній 
діяльності.  
Спроможність 
збирати медичну 

інформацію про 
пацієнта і 
аналізувати клінічні 
данні. Спроможність 
інтерпретувати 
результат 
лабораторних та 
інструментальних 

досліджень.  
Спроможність 
визначати тактику 
ведення пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
та щелепно-лицевої 

області з супутніми 
соматичними 
захворюваннями. 
Спроможність 
виконувати медичні 
та стоматологічні 
маніпуляції.  

Збирати інформацію про 
загальний стан пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан органів 
щелепно-лицевої ділянки, 

на підставі результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за списком 5).  
Призначати та 
аналізувати додаткові 

(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження (лабораторні, 
рентгенологічні, 
функціональні та/або 
інструментальні ) за 
списком 5, пацієнтів із 
захворюваннями органів і 

тканин ротової 
порожнини і щелепно-
лицевої області для 
проведення 
диференційної 
діагностики захворювань 
(за списком 2).  
Визначати остаточний 

клінічний діагноз 
дотримуючись 
відповідних етичних і 
юридичних норм, шляхом 
прийняття об 
ґрунтованого рішення та 
логічного аналізу 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота студентів 

Магістр 
221 Стомато-

логія 
50 

 
 
 
 
 
 
Після вив-

чення 50% 
дисципліни 
«Пропедевти
ка терапевт-
тичної сто- 
матології» в 
4 семестрі / 
спеціалізова 

ний стомато-
логічний 
кабінет, аяв-
ність компо-
зицій них 
фотополімер
них матеріа-
лів 

4; 9 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
 отриманих суб’єктивних і 

об’єктивних даних 
клінічного, додаткового 

обстеження, проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної установи (за 
списком 2.1).  
Визначати підхід, план, 

вид та принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за списком 
2) шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення 
за існуючими 
алгоритмами та 
стандартними схемами.  

Проводити лікування 
основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими алгоритмами 
та стандартними схемами 
під контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної установи (за 

списком 2.1).  
Дотримуватися вимог 
етики, біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності.  
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної безпеки 

(власної та осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення типових 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
небезпечних ситуацій в 
індивідуальному полі 
діяльності.  

Виконувати медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на підставі 
попереднього та/або 
остаточного клінічного 
діагнозу (за списками 2, 
2.1) для різних верств 
населення та в різних 

умовах (за списком 7) 

СУЧАСНІ БІОМАТЕРІАЛИ ТА ПОКРИТТЯ 

Кафедра 
біофізики, 
біохімії, 
фармакології та 
біомолекулярної 
інженерії 

Суходуб  Л.. Ф. 
Наталіч  В. В. 

Здатність до 
абстрактного 

мислення, аналізу та 
синтезу.  
Здатність вчитися і 
оволодівати 
сучасними 
знаннями. 
Здатність до 
пошуку, оброблення 

та аналізу 
інформації з різних 
джерел. 
 

Знати системні підходи до 
визначення відповідних 

напрямків використання 
біо- та нано-матеріалів. 
Розуміти та застосовувати 
нові методи та 
інструменти аналізу, 
отримання та оптимізації 
біоматеріалів. 
 Аналізувати можливості 

застосування сучасних 
біоматеріалів та 
покриттів. 
 

Практичні 
заняття, дискусії, 
e-learning 
 

Магістр 

 
221Стоматоло-
гія 
222 Медицина,  
 
 

25 

Загальноосві
тній рівень 

знань з 
фізики, хімії  
та біології. 

4 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВИЛА БІОЗАХИСТУ ТА БІОБЕЗПЕКИ ВРАХОВУЮЧИ ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ 

Громадського 

здоров’я 

 

Голубнича В. М. 

 

Здатність приймати 
обґрунтовані 
рішення.  
Здатність працювати 

в команді. 
Здатність до 
оцінювання впливу 
біологічних 
детермінант на стан 
здоров’я 

Приймати обґрунтовані 
рішення щодо питань 
біозахисту та біобезпеки; 
працювати в команді; 

мати навички 
міжособистісної взаємодії 
Проводити санітарно-
гігієнічні та 
профілактичні заходи в 
осередках особливо-

Кейс-метод 
Навчальна 
дискусія 
Дебати 
Мозковий штурм 

Магістр 

  

221 Стомато-

логія 

222 Медицина 

228 Педіатрія/ 

229 Громадсь-

ке здоров'я 

 

 

 

120 

Базові 

знання з 

біології  

 

4, 5, 6/ 
3,4 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
індивідуума, сім’ї, 
популяції. 
Здатність до 

планування і 
проведення 
профілактичних та 
протиепідемічних 
заходів щодо 
інфекційних хвороб. 

небезпечних інфекцій 
природного та штучного 
походження 

Планувати і проводити 
профілактику та 
протиепідемічні заходи 
щодо внутрішньолобора-
торних та внутрішньо-
лікарняних інфекційних 
хвороб. 
Оцінювати вплив 

біологічних факторів 
навколишнього 
середовища, на стан 
здоров’я індивідуума, 
сім’ї, популяції. 
Управляти робочими 
процесами у сфері 
охорони здоров’я, які є 

складними, 
непередбачуваними та 
потребують нових 
стратегічних підходів по 
мінімізації ризиків 
використання біологічних 
об’єктів та генетично-
модифікованих організмів 
у наукових та 

біомедичних цілях. 

EUROPEAN REGULATIONS IN BIOSECURITY AND BIOSAFETY CONSIDERING GLOBAL CHALLENGES 

Public health 
 

Holubnycha V.  

Ability to make 
reasonable decisions. 
Ability to work in a 
team. 
Ability to assess the 
impact of biological 
determinants on the 
health of the 

individual, family, 

1. To make reasonable 
decisions on biosecurity and 
biosafety issues; work in a 
team; have interpersonal 
skills. 
To carry out sanitary and 
hygienic and preventive 
measures in the centers of 

especially dangerous 

Practical class 
will be conducted 
with use group 
discussion, brain 
storming, case-
study and e-
learning. 

Master 
  

222 Medicine 
 
 

     120 

The basic 

knowledge on 
biology 
 

4,  5,  6 
semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
population. 
Ability to plan and 
carry out preventive 

and anti-epidemic 
measures against 
infectious diseases 

infections of natural and 
artificial origin 
To plan and carry out 

prevention and anti-
epidemic measures for 
intra-laboratory and 
nosocomial infectious 
diseases. 
To assess the impact of 
biological environmental 
factors on the health of the 

individual, family, 
population. 
Manage healthcare 
workflows that are 
complex, unpredictable, and 
require new strategic 
approaches to minimize the 
risks of using biological 

objects and genetically 
modified organisms for 
scientific and biomedical 
purposes. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД  ВИГОДОВУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

Педіатрія Січненко П.І. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

 Здатність 

застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.   

Знання та розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності. 

Здатність приймати 

Збирати дані про скарги 

дитини, анамнез хвороби, 

анамнез життя, 

використовуючи 

результати співбесіди з 

дитиною чи батьками, за 

стандартною схемою 

опитування хворого:. 

 збирати інформацію про 

загальний стан пацієнта 

(свідомість, конституція) 

та зовнішній вигляд 

(огляд шкіри, підшкірного 

жирового шару, пальпація 

Практична 

робота, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Магістр 

 

228 Педіатрія 

 
50 Немає 

5, 6 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
обґрунтовані 

рішення 

Навички опитування 

та клінічного 

обстеження дитини 

чи батьків. 

Здатність до 

визначення 

характеру 

харчування та 

принципів  лікуванн

я дитячих 

захворювань. 

 

лімфатичних вузлів, 

щитовидної та молочних 

залоз); 

 оцінювати 

психомоторний та 

фізичний розвиток 

дитини;  обстежувати 

стан серцево-судинної 

системи (огляд та 

пальпація ділянки серця 

та поверхневих судин, 

визначення перкуторних 

меж серця та судин, 

аускультація серця та 

судин); 

 обстежувати стан органів 

дихання (огляд грудної 

клітки та верхніх 

дихальних шляхів, 

пальпація грудної клітки, 

перкусія та аускультація 

легенів); 

 обстежувати стан органів 

черевної порожнини 

(огляд живота, пальпація 

та перкусія кишок, 

шлунку, печінки, 

селезінки, пальпація 

підшлункової залози, 

нирок, органів малого 

тазу, пальцеве 

дослідження прямої 

кишки); обстежувати стан 

кістково-м’язового 

апарату (огляд та 

пальпація); обстежувати 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
стан нервової системи;; 

обстежувати 

тан сечостатевої системи; 

Визначити режим 

харчування, добовий чи 

разовий об’єм їжі, строки 

введення пригодовування 

здорової дитини та 

призначати необхідне 

лікувальне харчування 

при лікуванні 

захворювання. 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ГЕНЕТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

Педіатрії 
Петрашенко В.О.  

 

Здатність студентів до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу; здатність 
вчитися, оволодівати 
сучасними знаннями 

та застосовувати їх у 
практичних 
ситуаціях;здатність до 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій; 
креативність 

Аналізувати, інтерпретувати 
та використовувати в 
практичній діяльності 
знання сучасного стану 
проблем та досягнен в галузі 
медична генетика, основних 
концепцій, теорій, гіпотез 

щодо проблем спадкової 
патології. 
Обирати та 
використовувати сучасні 
методи дослідження в 
галузі медичної генетики 
(цитогенетичні, методи 
генної та клітинної 

інженерії, пренатальної 
діагностики) відповідно до 
поставленої мети, завдань 
та критеріїв досягнення 
очікуваних результатів при 
вивченні спадкових та 
вроджених хвороб. 
Інтерпретувати, 

аналізувати та 
узагальнювати дані з 

Case-based 
learning (CBL). 
Навчання на 
основі аналізу 
клінічного 
випадку, ситуації 
Team-based 
learning (TBL). 
Командно-

орієнтоване 
навчання 
Research-based 
learning (RBL). 
Навчання через 
дослідження 
Рольова гра 
Мозковий штурм 

Навчальна 
дискусія / дебати 

 

Магістр 

222 Медицина 

228 Педіатрія 

221 Стомато-

логія 

500 Немає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,  6 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
проблем хромосомних, 
генних та мультифакторних 
захворювань, визначати їх 

місце в системі існуючих 
знань 
Оцінювати і 
використовувати 
інформацію стосовно 
причин виникнення 
генних, хромосомних та 
вроджених вад розвитку, 

володіти прогностичним 
алгоритмами розрахунків 
розвитку генетичної 
патології. 
Використовувати фахову 
лексику у практичній 
діяльності. 

MODERN METHODS OF GENETIC DIAGNOSIS 

Department of 
Pediatrics 

Petrashenko V.O. 

 

Students' ability to 
think abstractly, 
analyze and synthesize; 
ability to learn, master 

modern knowledge and 
apply it in practical 
situations, the ability to 
use information and 
communication 
technologies; creativity 

To analyze, interpret and use 

in practice knowledge of the 
current state of problems and 
achievements in the field of 
medical genetics, basic 
concepts, theories, 
hypotheses on the problems 
of hereditary pathology. 
To choose and use modern 

research methods in the field 
of medical genetics 
(cytogenetic, genetic and 
cell engineering methods, 
prenatal diagnostics) in 
accordance with the goal, 
objectives and criteria for 
achieving the expected 

results in the study of 
hereditary and congenital 
diseases. 

Case-based learning 
(CBL).  
Team-based 
learning (TBL).  

Research-based 
learning (RBL).  
Role game 
 Brain storm 
 Educational 
discussion / debate 

Master 
222 Medicine 

 
500 There is not 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, 6 

semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
To interpret, analyze and 
summarize data on the 
problems of chromosomal, 

genetic and multifactorial 
diseases, determine their 
place in the system of 
existing knowledge 
To evaluate and use 
information on the causes of 
genetic, chromosomal and 
congenital malformations, 

have prognostic algorithms 
for calculating the 
development of genetic 
pathology. 
To use professional 
vocabulary in practice. 

НУТРИЦІОЛОГІЯ (ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ПРИ РІЗНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ У ДІТЕЙ) 

Педіатрії Романюк  О.К. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

Здатність вчитися, 

оволодівати 

сучасними знаннями 

та застосовувати їх у 

практичних 

ситуаціях.   

Навички опитування 

та клінічного 

обстеження дитини 

чи батьків.  

Здатність до 

визначення 

необхідного 

переліку 

лабораторних та 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання 

та вміти розв’язувати 

складні задачі і проблеми, 

які виникають у 

професійній діяльності. 

Знати тактики та стратегії 

спілкування, закони та 

способи комунікативної 

поведінки. 

Використовувати фахову 

нормативну лексику та 

демонструвати культуру 

писемного та усного 

мовлення. Збирати дані 

про скарги дитини, 

анамнез хвороби, анамнез 

життя, використовуючи 

Навчальна 

дискусія/дебати, 

перехресна 

дискусія, 

практико-

орієнтоване 

навчання 

Магістр 

 

228 Педіатрія 

 

200 Немає 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, 6 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
інструментальних 

досліджень та 

оцінки їх 

результатів. 

Здатність до 

визначення 

характеру 

харчування та 

принципів  лікуванн

я дитячих 

захворювань. 

 

результати співбесіди з 

дитиною чи батьками, за 

стандартною схемою 

опитування хворого. 

 Визначити режим 

харчування, добовий чи 

разовий об’єм їжі, строки 

введення пригодовування 

здорової дитини та 

призначати необхідне 

лікувальне харчування 

при лікуванні 

захворювання. 

НУТРИЦІОЛОГІЯ (ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ПРИ РІЗНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ) 

Педіатрії Романюк  О.К. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. Здатність 

вчитися, 

оволодівати 

сучасними знаннями 

та застосовувати їх у 

практичних 

ситуаціях. Навички 

опитування та 

клінічного 

обстеження 

пацієнта. Здатність 

до визначення 

необхідного 

переліку 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень та 

оцінки їх 

результатів. 

Вміти абстрактно 

мислити, аналізувати та 

синтезувати інформацію. 

Збирати дані про скарги 

пацієнта, анамнез 

хвороби, анамнез життя (в 

тому числі професійний 

анамнез), за умов закладу 

охорони здоров’я, його 

підрозділу або вдома у 

хворого, використовуючи 

результати співбесіди з 

пацієнтом, за 

стандартною схемою 

опитування хворого. 

Визначати необхідний 

режим  харчування  при 

лікуванні захворювання, у 

умовах закладу охорони 

здоров’я, вдома у хворого. 

 Використовувати сучасні 

знання у своїй 

Навчальна 

дискусія/дебати, 

перехресна 

дискусія, 

практико-

орієнтоване 

навчання 

Магістр 
222 Медицина 
221Стомато-
логія 

200 Немає 

 

 

 

 

 

 

5, 6 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Здатність до 

визначення 

необхідного 

характеру 

харчування при 

лікуванні 

захворювань. 

 

професійній діяльності. 

Використовувати фахову 

лексику у практичній 

діяльності. 

THREPSOLOGY (PECULIARITIES OF BALANCED DIET OF DIFFERENT DISEASES) 

Pediatrics Romaniuk O.K. 

Ability for abstract 

thinking, analysis 

and synthesis. Ability 

to learn, master 

modern knowledge 

and apply it in 

practical 

situations. 

Skills of interviewing 

and clinical 

examination of the 

patient. 

Ability to determine 

the required list of 

laboratory and 

instrumental 

studies 

and evaluate their 

results. Ability to 

determine the 

necessary nature of 

nutrition in the 

treatment of diseases. 

Be able to think, analyze 

and synthesize information 

abstractly. Collect informa-

tion about patient 

complaints, anamnesis 

vitae, medical history 

(including professional 

medical history), at a 

healthcare facility, in his or 

her unit or at home, using 

the results of an interview 

with a patient, using a 

standard patient survey 

scheme. Determine the 

necessary diet for the 

treatment of the disease, in 

a health care facility, at the 

patient's home.  Use modern 

knowledge in their 

professional activities. 

Use professional 

vocabulary in practice. 

Educational 

discussion / 

debate, cross-

discussion,  

practice-oriented 

learning 

Master 
222 Medicine 

 
200 There is not 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, 6 

semester 

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

Нейрохірургії та 
неврології 

Мудренко І.Г. 
Чиняк О.С., 

Здатність працювати 
в команді. 
Здатність до 

Злагоджено працювати в 
команді. 
Продуктивно вирішувати 

Практичні 
заняття, 
проблемно 

 
Бакалавр/ 
Магістер 

223 Медсест-
ринство: 
Екстрена 

150 Немає 

 

 

 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Матлай О.С., 

Сухарєва В.А., 

Рябоконь Н.О., 

Калениченко А..М. 

Фесенко О.Ю. 

міжособистісної 
взаємодії. 
Здатність 

спілкуватися з 
представниками 
інших професійних 
груп різного рівня (з 
експертами з інших 
галузей знань/видів 
економічної 
діяльності). 

Цінування та повага 
різноманітності та 
мультикультурності. 
Здатність діяти на 
основі етичних 
міркувань (мотивів). 
Здатність діяти 
соціально 

відповідально та 
свідомо. 
Усвідомлення 
рівних можливостей 
та гендерних 
проблем. 

виробничі та 
міжособистісні конфлікти. 
Толерантно та з повагою 

ставитися до релігійних, 
расових та культуральних 
розбіжностей. 
Усвідомлювати  проблеми 
осіб з обмеженими 
можливостями та 
протидіяти  гендерній 
нерівності. 

орієнтоване 
навчання, 
навчання через 

виконання 
групових 
дослідницьких 
завдань, навчання 
на основі методу 
демонстрацій 
типових 
ситуацій/клієнтів, 

застосування 
кейс-методу, в 
тому числі через 
системи E- 
learning (Meet, 
MIX, Zoom) 

 медицина/  

221Стомато-

логія 

222  Медицина 

228  Педіатрія 

 

 

 

 

 

2/5, 6 / 

7,8 

семестр 

МEDICAL  PSYCHOLOGY 

Neurosurgery 

Mudrenko I. G  

Chynyak O.S. 

Matlay O. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Chugay S.D. 

 

Ability to work in a 
team. 
Ability to interpersonal 
interaction. 

Ability to communicate 
with representatives of 
other professional 
groups of different 
levels (with experts 
from other fields of 
knowledge / types of 
economic activity). 

Appreciation and 

Вe able to: 
Coordinated work in a team. 
Resolve productive and 

interpersonal conflicts 
productively. 
Treat religious, racial and 
cultural differences tolerantly 
and with respect. 
Awareness of the problems of 
people with disabilities and 
combating gender inequality. 

E- learning in 
systems (Meet, 
MIX, Zoom) 

Case-based learning 
(CBL). 
Team-based 
learning (TBL). 
Research-based 
learning (RBL).  
Demonstration 
method. 

Master 222 Medicine 200 There is not 

 

 

 

 

 

 

5, 6 

semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
respect for diversity 
and multiculturalism. 
Ability to act on the 

basis of ethical 
considerations 
(motives). 30. Ability 
to act socially 
responsibly and 
consciously. 
Awareness of equal 
opportunities and 

gender issues. 

ОCНОВИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я 

Нейрохірургії 

Мудренко І.Г., 
Сухарєва В.А.,  
Калєніченко А.М., 
Фесенко О.Ю. 
 

Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 
Здатність до 
адаптації та дії в 
новій ситуації. 
Здатність виявляти, 

ставити та 
вирішувати 
проблеми. 
Здатність працювати 
в команді. 
Здатність до 
міжособистісної 
взаємодії. 
Цінування та повага 

різноманітності та 
мультикультурності. 
 

Після успішного вивчення 
навчальної дисципліни 

здобувач зможе: 
Адаптуватися та діяти в 
новій ситуації. 
Злагоджено працювати в 
команді. 
Продуктивно вирішувати 
виробничі та 
міжособистісні 

конфлікти. 
Толерантно та з повагою 
ставитися до релігійних, 
расових та культуральних 
розбіжностей. 

Практичні 
заняття, 
проблемноорієнт
оване навчання, 
навчання через 
виконання 
групових 
дослідницьких 

завдань, 
навчання на 
основі методу 
демонстрацій 
типових 
ситуацій/клієнтів
, застосування 
кейс-методу, в 
тому числі через 

системи E- 
learning (Meet, 
MIX, Zoom) 

 
Бакалавр/ 
Магістер 
 

223 Медсест-
ринство/ 
221 Стомато-
логія  
222 Медицина 
228 Педіатрія 

 

100 
Без 
обмежень 

2 
семестр/ 

5, 6 
семестр 

FUNDAMENTALS OF MENTAL HEALTH 

Neurosurgery 
Mudrenko I. G., 
Sukhareva V.A. 

Ability to apply 
knowledge in 
practical situations. 
Ability to adapt and 

Be critical and self-critical. 
Know and understand the 
appropriate use of a set of 
skills (abilities), medical 

E- learning in 
systems (Meet, 
MIX, Zoom) 
Case-based 

Master 222 Medicine 200 None 

 
 

5, 6 
semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
act in a new situation. 
Ability to identify, 
pose and solve 

problems. 
Ability to work in a 
team. 
Ability to 
interpersonal 
interaction. 
Appreciation and 
respect for diversity 

and multiculturalism. 

means, interventions and 
actions to ensure patient / 
client dignity , privacy / 

intimacy, confidentiality, 
protection of his rights, 
physical, psychological and 
spiritual needs on the basis 
of transcultural approach, 
tolerant and irrational 
behavior.  
Act on the basis of ethical 

judgments. LO5 Interact  
constructively with other 
people, regardless of their 
background, cultural 
characteristics and respect 
for diversity.  

learning (CBL). 
Team-based 
learning (TBL). 

Research-based 
learning (RBL).  
Demonstration 
method. 

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я ТА ОСНОВИ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ 

Громадського 

здоров’я 

Сміянов В. А. 

Дрига  Н. О. 

 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

Здатність вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Здатність 

використовувати 

сучасні знання у 

своїй професійній 

діяльності. 

Спроможність 

збирати медичну 

інформацію про 

пацієнта і 

аналізувати клінічні 

данні. 

Спроможність до 

Планувати та втілювати 

заходи профілактики 

стоматологічних 

захворювань серед 

населення для запобігання 

розповсюдження 

стоматологічних 

захворювань. Аналізувати 

епідеміологічний стан та 

проводити заходи масової 

й індивідуальної, 

загальної та локальної 

медикаментозної та 

немедикаментозної 

профілактики 

стоматологічних 

захворювань. 

Аналізувати та оцінювати 

державну, соціальну та 

медичну інформацію з 

Інтерактивні, 

проблемні лекції. 

Практичні 

заняття. 

Практико-

орієнтоване 

навчання. Кейс-

метод. 

 

 

Магістр 
221 Стомато-

логія 
100 Немає 

5, 6 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
організації та 

проведення 

скринінгового 

обстеження в 

стоматології. 

використанням 

стандартних підходів. 

 

НУТРІГЕНОМІКА 

Кафедра 
біофізики, 

біохімії, 
фармакології та 
біомолекулярної 
інженерії 

Божко Н.В. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 

синтезу.  
Здатність вчитися, 
оволодівати 
сучасними знаннями 
та застосовувати їх у 
практичних 
ситуаціях. 
Спроможність 

збирати медичну 
інформацію про 
пацієнта і 
аналізувати клінічні 
дані.  
Здатність до 
визначення 
необхідного режиму 

праці, відпочинку та 
характеру 
харчування при 
лікуванні 
захворювань. 

Абстрактно мислити, 
аналізувати та 
синтезувати інформацію 
Збирати інформацію про 
загальний стан пацієнта, 
оцінювати стан 
фактичного харчування і 

харчового статусу зі 
співставленням з даними 
генотипу на 
індивідуальному рівні. 
Призначати та 
аналізувати додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 

обстеження (лабораторні, 
рентгенологічні, 
функціональні та/або 
інструментальні).  
Визначати харчові 
потреби пацієнта, 
виходячи з геномних карт 
індивідуальних 

особливостей, вміти 
застосовувати прийоми і 
методи виявлення 
особливостей метаболізму 
пацієнта, корекції ваги 
тіла і індексу маси тіла. 
Сскладати рекомендації 
щодо персоналізованих 

раціонів харчування. 

Навчальна 
дискусія/дебати, 
перехресна 
дискусія, 
практико-
орієнтоване 

навчання 

Магістр 222 Медицина 

228 Педіатрія 
200 

Знання з 
загальної 
біології, 
біохімії, 

фізіології 

5, 6 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

NUTRIGENOMICS 

Department of 
Biophysics, 

Biochemistry, 
Pharmacology and 
Biomolecular 
Engineering 

Bozhko N.V. 

Ability for abstract 
thinking, analysis and 
synthesis. Ability to 
learn, master modern 
knowledge and apply it 

in practical situations. 
Skills of interviewing 
and clinical 
examination of the 
patient. Ability to 
determine the required 
list of laboratory and 
instrumental studies 

and evaluate their 
results. Ability to 
determine the necessary 
nature of nutrition in 
the treatment of 
diseases. 

Collect information about 
patient complaints. Assess 
the nutrition of patient and 
food status according the 
genotype of individual.  
Тo determine the required list 
of laboratory and 

instrumental studies and 
evaluate their results. 
Тo apply techniques and 
methods to identify features 
of the patient's metabolism, 
correction of body weight 
and body mass index. Make 
recommendations for 

personalized diets.  

Educational 
discussion / debate, 
cross discussion, 
practice-oriented 
learning  

Master 222 Medicine 200 

Knowledge of 

biology, 
biochemistry, 
physiology 

5, 6 
semester 

БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ СПОРТИВНИХ ТРЕНУВАНЬ І РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ 

Біофізики, 
біохімії, 
фармакології та 
біомолекулярної 

інженерії  

Іншина Н.М. 
Гребеник Л.І.  
Чорна І.В. 
Прімова Л.О. 
 
 

Здатність 

застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 
Знання та розуміння 
предметної області 
та розуміння 
професійної 
діяльності. 
Здатність 

використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології. 
Здатність вчитися і 
оволодівати 
сучасними 

Вміти пояснювати 

основні метаболічні 
процеси, які відбуваються 
в організмі людини під 
час фізичних 
навантажень, в періоди 
відновлення після 
тренувань та травм. 
Демонструвати володіння 
теоретичним знаннями 
про біологічну роль 
макро-, мікронутрієнтів, 
біологічно активних 
речовин у спортивному 
харчуванні. 
Застосовувати знання з 
основних 

Лекції, практичні 
заняття, 
проблемні 
семінарські 
заняття, кейс-
стаді, групова 
робота, 
проблемно-

орієнтоване 
навчання, 
проектна робота, 
дискусії   
 

Магістр 

221Стомато-

логія 

222 Медицина 

228 Педіатрія 

100 

Базові 
знання з 
біохімії та 
фізіології  

 

5, 6 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
знаннями.  
Здатність до 
пошуку, оброблення 

та аналізу 
інформації з різних 
джерел. 
Здатність працювати 
в команді. 
 

закономірностей 
метаболічних процесів в 
організмі людини при 

медичній реабілітації у 
спорті. 
Обгрунтовувати 
доцільність зміни 
харчового раціону при 
різних фізіологічних та 
патологічнихстанах 
організму. 

Вміти проводити 
інформаційний пошук з 
застосуванням сучасних 
інформаційних технологій 
для подальшого 
використання знань про 
метаболічні процеси в 
організмі людини при 

вирішенні практичних 
завдань спортивної 
медицини. 

BIOCHEMICAL BASES OF SPORTS TRAINING AND NUTRITION 

Biophysics, 
biochemistry, 
pharmacology and 
biomolecular 

engineering  

N.M. Inshyna 
L.I. Hrebenyk 
I.V. Chorna 
L.O. Primova  

 

Ability to apply 
knowledge in 
practice.   
Knowledge and 
understanding of 

professional activity. 
Ability to use 
information and 
communication 
technologies. 
Ability to learn and 
acquire knowledge  
Ability to search, 

process and analyze 
information from 
various sources.   

To explain the basic 
metabolic processes in the 
human body during exercise 
and recovery after sports or 
injuries related to physical 

activity. 
To have theoretical 
knowledge about biological 
role of macro-, 
micronutrients, and 
bioactive substances in 
sports nutrition.  
To apply knowledge about 

basic principles of 
metabolism in sports 
rehabilitation. 

Practical lessons, 

problem based 
learning, case 
study, project 
based learning, 
discussions, 
cooperative 
learning  

Master 
  

 222 Medicine 100 

Basic 
knowledge of 
biochemistry 
and 
physiology  
 

5, 6 
semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
 Ability to work in a 
team. 
 

To explain the necessity of 
changing the diet under 
various physiological and 

pathological conditions of 
the body. 
To conduct information 
retrieval using modern 
information technology for 
further applying of 
knowledge about metabolic 
processes to solve practical 

problems of sports 
medicine. 

ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ 

Громад 
ського 

здоров’я 

Губенко Г. В.  

Здатність 

застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях;  
Здатність до 
визначення 
принципів та 
характеру лікування 
захворювань;  

Здатність 
інтегрувати знання 
та розв'язувати 
складні задачі 
охорони здоров’я у 
широких або муль-
тидисциплінарних 
контекстах. 

Керувати складними 
робочими процесами 
охорони здоров’я в 
(біо)етичній сфері;  
розробляти та 
впроваджувати науково-

прикладні проєкти 
охорони здоров'я; 
вміти дотримуватися 
етичних принципів під 
час роботи з пацієнтами; 
дотримуватися  
професійної та 
академічної 

доброчесності; нести 
відповідальність за 
достовірність отриманих 
наукових результатів. 

Проектне 
завдання (робота 
в малих групах): 
вибір стратегій 
та видів захисту 
проектів; 
мозговий 
штурм/круглий 

стіл  для 
колективних 
обговорень щодо 
тем 
презентацій/досл
іджень у межах 
курсу 

Магістр 
222 Медицина  
 

25 Не має 
5, 6 

семестр 

ETHICAL PROBLEMS IN MEDICINE 

Public Health Hubenko H.V. 

Ability to apply the 
knowledge in 
practice;  

Ability to determine 
the principles of 

Manage complex processes 
in the healthcare sector/ in 
the (bio)ethical sphere; 

develop and implement 
scientific and applied health 

Project task (work 
in small groups): 
strategies and 

types of project 
protection choice; 

Magister 
222 Medicine   
228 Pediatrics 

25 No 
5, 6 

semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
treatment, treatment 
modality and 
prophylaxis; 

Ability to integrate 
knowledge and solve 
complex health 
problems in a broad 
or multidisciplinary 
context. 

care projects; ability to 
adhere to ethical principles 
while working with 

patients; adhere to 
professional and academic 
integrity; the ability to 
distinguish and be 
responsible for the 
reliability of scientific 
results. 

brainstorming / 
round table for 
group discussions 

on presentation / 
research topics 
within the course 

КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ 

Кафедра 
біофізики, біохімії, 

фармакології та  
біомолекулярної 
інженерії 

Прімова Л.О. 
Гребеник Л. І. 

Чорна І. В. 
Іншина Н. 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 
Здатність до 
визначення 
необхідного переліку 

лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та оцінки 
їх результатів. 
Здатність до 
встановлення 
попереднього та 
клінічного діагнозу 

захворювання. 

Аналізувати та 
осмислювати клінічну 
інформацію, зіставляти її 
з результатами біохіміч-
них лабораторних 
досліджень, робити 
висновки про стан 

пацієнта.  
Використовувати сучасні 
інформаційні технології у 
пошуку та аналізі 
інформації для вирішення 
професійних проблем та 
завдань. 
Оцінювати інформацію 

щодо діагнозу, 
використовуючи знання 
про людину, її органи та 
системи, на підставі 
результатів лабораторних 
та інструментальних 
досліджень. 

Практики, робота 
у малих групах, 
дискусії, змішане 
навчання 

Магістр 
222 Медицина 
228 Педіатрія 

200 

Знання з 
біохімії, 
фізіології, 
патологічної 

фізіології. 
Аудиторія з 
мультимедій-
ним 
оснащенням. 

7, 8 
семестр 

 

CLINICAL BIOCHEMISTRY 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Department of 

Biophysics, 

Biochemistry, 

Pharmacology and 

Biomolecular 

Engineering 

Primova L.O. 

Grebenik L.I. 

Chorna I.V. 

Inshina N.M. 

Ability to abstract 

thinking, analysis, and 

synthesis. 

Ability to learn and 

master modern 

knowledge. 

Ability to use 

information and 

communication 

technologies. 

Ability to determine 

the required set of 

laboratory and 

instrumental studies 

and to evaluate their 

results.  

Ability to establish a 

provisional and 

clinical diagnosis of 

disease. 

To analyze and comprehend 

clinical information, 

compare it with the results 

of biochemical laboratory 

tests, do conclusions about 

the patient's state. 

To use modern information 

technologies in the search 

and analysis of information 

for solving various 

problems and tasks in the 

professional fields. 

To evaluate information on 

the diagnosis using 

knowledge about a human, 

his organs and systems, 

based on the results of 

laboratory and instrumental 

studies. 

Practices, work in 

small groups, 

discussions, 

blended learning 

Master   222 Medicine 200 

Knowledge of 

biochemistry, 

physiology, 

pathological 

physiology. 

An 

auditorium 

with 

multimedia 

equipment. 

7, 8 
semester 

 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, СПОРТИВНА МЕДИЦИНА 

Кафедрі фізичної 
терапії, 
ерготерапії та 
спортивної 
медицини 

Воропаєв Д.С. 
Петренко Н.В. 

Бріжата І.А. 
Єжова О.О. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність приймати 

обґрунтовані 
рішення; працювати 
в команді; навички 
міжособистісної 
взаємодії. 
Спроможність 
збирати медичну 
інформацію про 

пацієнта і 
аналізувати клінічні 
дані. 
 

Збирати інформацію про 
загальний стан пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 

пацієнта, стан органів та 
систем організму 
Відшуковувати необхідну 
інформацію у професійній 
літературі та базах даних 
інших джерелах, 
аналізувати, оцінювати та 
застосовувати цю 

інформацію.  
Усвідомлювати значення 
мультидисциплінарної 
реабілітаційної команди 

Метод 
демонстрацій 
Метод 
спостереження й 

аналізу 
Інтерактивні 
міні-лекції 
Метод 
ілюстрацій 
Рольова гра 
Team-based 
learning (TBL). 

Командно-
орієнтоване 
навчання 

 
Магістр 

 

221 Стомато-
логія 
222 Медицина 
228 Педіатрія 
 

200 
Складання 

КРОК-1 

7, 8 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
та роль лікаря фізичної, 
реабілітаційної медицини 
Визначати період 

реабілітації та рівень 
рухової активності при 
лікуванні хворих в умовах 
закладу охорони здоров’я 
та вдома 

PHYSICAL REHABILITATION, SPORTS MEDICINE 

 

 

Department of 

Physical Therapy, 

Occupational 

Therapy and 

Sports Medicine 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Voropaev D S. 
Petrenko NV,  
Brizhata IA,  
Yezhova OO 

Ability to abstract 
thinking, analysis and 
synthesis. 
Ability to make 
informed decisions; 
work in a team; 
interpersonal skills. 
Ability to collect 

medical information 
about the patient and 
analyze clinical data. 

Collect information about 
the general condition of the 

patient, assess the 
psychomotor and physical 
development of the patient, 
the state of organs and 
systems of the body 
Search for the necessary 
information in the 
professional literature and 
databases of other sources, 

analyze, evaluate and apply 
this information. 
Aware of the importance of 
a multidisciplinary 
rehabilitation team and the 
role of a doctor of physical, 
rehabilitation medicine 
To determine the period of 

rehabilitation and the level 
of physical activity in the 
treatment of patients in a 
health care institution and at 
home 

Method of 
demonstration 

Method of 
observation and 
analysis 
Interactive mini-
lectures 
Method of 
illustrations 
Role play 

Team-based 
learning (TBL). 
Team-oriented 
learning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 Medicine 
150 

Compilation 
of KROK-1 

7, 8 

semester 
 

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ 

Онкології та 

радіології 

Кузенко О. В.  
Дранко М. М.  

Шкатула П. Ю.   
Панченко Н. А.  

Здатність до 
абстрактного 

мислення, аналізу та 
синтезу.  

Розуміння організації 
планової та невідкладної 

офтальмологічної 
допомоги.  

Case-based learning 
(CBL). 

Навчання на 
основі аналізу 

Магістри  

221 Стоматологія 
222 Медицина 

228 Педіатрія 
 

200 

Студенти з 
вихідними 

знаннями 
теоретичних і 

7, 8 

семестри 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Здатність вчитися, 
оволодівати сучас-
ними знаннями та 

застосовувати їх у 
практичних ситуа-
ціях.  
Знання та розу-міння 
предметної галузі та 
розуміння 
професійної 
діяльності.  

Здатність приймати 
обґрунтовані рішення; 
працювати в команді; 
навички 
міжособистісної 
взаємодії. 
Здатність до 
використання 

інформаційних і 
комунікаційних 
технологій.  
Здатність збирати 
медичну інформа-цію 
про пацієнта і 
аналізувати клінічні 
дані.  
Здатність до 

визначення 
необхідного переліку 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та оцінки 
їх 
результатів.  
Здатність до 

встановлення 
попереднього та 
клінічного 

Трактувати і аналізувати 
типову клінічну картину 
найбільш поширених 

офтальмологічних 
захворювань та вад 
розвитку ока, особли-вості 
їх перебігу у дітей, 
диференційну діагнос-тику 
з суміжною патологією. 
Визначити необхідний 
обсяг спеціальних 

офтальмологічних 
досліджень при типовому 
перебігу найбільш 
поширеніших 
офтальмологічних 
захворювань з наступним 
аналізом отриманих даних.  
Обґрунтовувати тактику 

консервативного та 
оперативного лікування 
офтальмологічних хворих з 
позиції доказової 
медицини; трактувати 
загальні принципи 
профілактики та 
реабілітації.  
Діагностувати та надавати 

медичну допомогу при 
невідкладних станах в 
офтальмологічній клініці та 
здійснювати прогноз щодо 
збереження зору та 
працездатності. 

клінічного 
випадку, 
ситуації 

Team-based 
learning 
(TBL). 
Командно-
орієнтоване 
навчання. 
Research-based 
learning 

(RBL). Навчання 
через 
дослідження. 
Аналіз конкретних 
ситуацій (Case-
study) 
Мозковий штурм 
Навчальна 

дискусія / 
дебати 
Метод ілюстрацій 
Інтерактивні 
лекції 

клінічних 
медичних 
дисциплін. 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
діагнозу 
захворювання.  
Здатність до 

визначення принципів 
та характеру 
лікування 
захворювань та 
виконання медичних 
маніпуляцій.  
Здатність до ведення 
медичної 

документації, в тому 
числі електронних 
форм. Здатність до 
проведення 
експертизи 
працездатності. 
Здатність до 
діагностування 

невідкладних станів, 
визначення тактики 
надання екстреної 
медичної допомоги. 

OPHTHALMOLOGY 

 

Oncology and 

Radiology 

Kuzenko O. V.  
Dranko M. M.  
Shkatula P. Y.  

Panchenko N. A.  

Ability to abstract 
thinking, analysis, and 
synthesis. 
Ability to learn, master 

modern knowledge, and 
apply the knowledge in 
practice. 
Knowledge and 
understanding of the 
subject area and 
professional activity 
comprehension. 

Ability to make 
reasoned decisions; 
teamwork ability; 

Understanding the 
organization of planned and 
emergency ophthalmic care. 
To interpret and analyze the 

typical clinical picture of the 
most common ophthalmic 
diseases and malformations 
of the eye, the peculiarities of 
their course in children, 
differential diagnosis with 
related pathology. 
To determine the required 

amount of special 
ophthalmological studies in 
the typical course of the most 

Case-based learning 
(CBL). 
Team-based 
learning 

(TBL). 
Research-based 
learning 
(RBL).  
Case-study. 
Brain storm 
Educational 
discussion / 

debate 
The method of 
illustrations 

Master 222 Medicine 200 

Students from 
weekend 

knowledge 
theoretical and 

clinical 
medical 

disciplines. 

7, 8 
semester 

 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
interpersonal skills. 
Ability to use 
information and 

communication 
technologies. 
Ability to collect 
medical information 
about the patient and 
analyze clinical data. 
Ability to determine the 
required set of 

laboratory and 
instrumental studies 
and to evaluate their 
results. 
Ability to establish a 
provisional and clinical 
diagnosis of 
disease. 

Ability to determine the 
principles of treatment 
and treatment modality 
and to perform medical 
procedures. 
Ability to diagnose 
medical emergencies, 
determine the 
approach to emergency 

medical care, 
implement medical 
evacuation procedures. 
Ability to perform 
disability examination. 
Ability to maintain 
medical records, 
including electronic 

documents. 

common ophthalmic 
diseases, followed by 
analysis of the data.  

To substantiate the tactics of 
conservative and operative 
treatment of ophthalmic 
patients from the standpoint 
of evidence-based medicine; 
interpret the general 
principles of prevention and 
rehabilitation.  

Diagnose and provide 
medical care in emergencies 
in the ophthalmology clinic 
and make a prognosis for the 
preservation of vision and 
efficiency 

Interactive lectures 

УРОЛОГІЯ 

Онкології та  Здатність до Розуміння організації Case-based Магістри  222 Медицина 200 Вихідні 7, 8 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
радіології Сікора В. В.   

Врієдат Моаз  
Пилипець О. В.    

Шкрьоба А. О.  
Юсюк М. Ю.  
 

абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу.  

Здатність вчитися, 
оволодівати 
сучасними знаннями 
та застосовувати їх у 
практичних 
ситуаціях.  
Знання та розуміння 
предметної галузі та 

розуміння 
професійної 
діяльності.  
Здатність приймати 
обґрунтовані 
рішення; працювати 
в команді; навички 
міжособистісної 

взаємодії. 
Здатність до 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій.  
Здатність збирати 
медичну інформацію 
про пацієнта і 

аналізувати клінічні 
дані.  
Здатність до 
визначення 
необхідного 
переліку 
лабораторних та 
інструментальних 

досліджень та 
оцінки їх 
результатів.  

планової та невідкладної 
урологічної допомоги.  
Трактувати і аналізувати 

типову клінічну картину 
найбільш поширених 
урологічних захворювань. 
Визначити необхідний 
обсяг спеціальних 
урологічних досліджень 
при типовому перебігу 
найбільш поширеніших 

урологічних захворювань з 
наступним аналізом 
отриманих даних. 
Обґрунтовувати тактику 
консервативного та 
оперативного лікування 
урологічних хворих з 
позиції доказової 

медицини; трактувати 
загальні принципи 
профілактики та 
реабілітації.  
Діагностувати та надавати 
медичну допомогу при 
невідкладних станах в 
урологічній клініці.  

learning (CBL). 
Навчання на 
основі аналізу 

клінічного 
випадку,ситуації 
Team-based 
learning (TBL). 
Командно-
орієнтоване 
навчання. 
Research-based 

learning (RBL). 
Навчання через 
дослідження. 
Аналіз 
конкретних 
ситуацій (Case-
study) 
Мозковий штурм 

Навчальна 
дискусія / дебати 
Метод ілюстрацій 
Інтерактивні 
лекції 

228 Педіатрія знання з 
теоретичних 
і 

клінічних 
медичних 
дисциплін 

семестри 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Здатність до 
встановлення 
попереднього та 

клінічного діагнозу 
захворювання.  
Здатність до 
визначення 
принципів та 
характеру лікування 
захворювань та 
виконання медичних 

маніпуляцій.  
Здатність до ведення 
медичної 
документації, в тому 
числі електронних 
форм.  
Здатність до 
проведення 

експертизи 
працездатності. 
Здатність до 
діагностування 
невідкладних станів, 
визначення тактики 
надання екстреної 
медичної допомоги, 

UROLOGY 

Oncology and 

Radiology 

Sikora V. V.  
Wriedat Moath  
Pylypets O. V.  
Shkreba A. O.  
Iusiuk M. Y.  
 

 

Ability to abstract 
thinking, analysis, and 
synthesis. 
Ability to learn, master 
modern knowledge, and 
apply the knowledge in 
practice. 
Knowledge and 

understanding of the 
subject area and 
professional activity 

Understanding the 
organization of planned and 
emergency urological 
assistance. 
 Interpret and analyze a 
typical clinical picture of the 
most common urological 
diseases. 

In order to determine the 
number of special urological 
studies required in the typical 

Case-based 
learning (CBL). 
Team-based 
learning (TBL). 
Research-based 
learning (RBL).  
Case-study. 
Brain storm 

Educational 
discussion/debate 
The method of 

Master 222 Medicine 250 

Basic 
knowledge of 

theoretical and 
clinical 
medical 
disciplines 

7, 8 
semester 

 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
comprehension. 
Ability to make 
reasoned decisions; 

teamwork ability; 
interpersonal skills. 
Ability to use 
information and 
communication 
technologies. 
Ability to collect 
medical information 

about the patient and 
analyze clinical data. 
Ability to determine the 
required set of 
laboratory and 
instrumental studies and 
to evaluate their results. 
Ability to establish a 

provisional and clinical 
diagnosis of disease. 
Ability to determine the 
principles of treatment 
and treatment modality 
and to perform medical 
procedures. 
Ability to diagnose 
medical emergencies, 

determine the approach 
to emergency medical 
care, implement medical 
evacuation procedures. 
Ability to perform 
disability examination. 
Ability to maintain 
medical records, 

including electronic 
documents. 

course of the most common 
urological diseases, data 
analysis is performed. 

To base the tactics of 
conservative and operative 
treatment of urological 
diseases from the point of 
view of evidence medicine; to 
interpret general principles of 
prevention and rehabilitation. 
Diagnose and provide medical 

assistance in emergency 
situations in the urology 
clinic. 

illustrations 
Interactive lectures 

КЛІНІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Фізіології і 

патофізіології з 

курсом медичної 

біології 

 

 

 

 

 

 

 

Гарбузова В.Ю. 

Олешко Т.Б.  

Здатність до 
визначення 
необхідного 
переліку 
лабораторних та 

інструментальних 
досліджень та 
оцінки їх 
результатів.  
Здатність до 
встановлення 
попереднього та 
клінічного діагнозу 

захворювання.. 

Оцінювати інформацію 
щодо діагнозу пацієнта, 
використовуючи знання 

про зв’язок 
функціонування 
організму людини і 
результатів лабораторних 
та інструментальних 
досліджень. 
Виділити та зафіксувати 
провідний клінічний 

симптом або синдром 
шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення, 
використовуючи 
попередні дані анамнезу 
та фізикального 
обстеження хворого, 
знання про людину, її 

органи та системи, 
дотримуючись 
відповідних етичних та 
юридичних норм. 
Призначати лабораторне 
та/або інструментальне 
дослідження хворого. 

Практичні 
заняття, дискусії, 

групова роботи, 
кейс-стаді, 
проблемно-
орієнтоване 
навчання, 
дебати, e-learning 

Магістр 

 

221 Стомато-

логія 

222 Медицин 

228 Педіатрія 

 

200 

 

Студенти зі 
знаннями із 
загальної 

біології, 
фізіології  

Аудиторія з 

мультиме-

дійним 

оснащенням 

7, 8 

семестр 

 

CLINICAL PHYSIOLOGY 

Physiology and 

pathophysiology 

with a course in 

medical biology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ability to determine 
the required list of 
laboratory and 
instrumental studies 
and evaluate their 
results. 

Ability to determine 
the principles and 
nature of disease 
treatment and medical 
manipulations. 

To evaluate information about 
the patient's diagnosis, using 
knowledge about the 

relationship between the 
functioning of the human 
body and the results of 
laboratory and instrumental 
studies. 
To identify and record the 
leading clinical symptom or 
syndrome by making an 

informed decision, using 

Practices, 

discussions, group 
work,  
case studies, 
problem-oriented 
learning,  
debates,  
e-learning 

Master  222 Medicine 200 

 
 
 

 
Students with 
knowledge of 
general 
biology, 
physiology / 
Classroom 
with 

multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7, 8 
semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
 

Harbuzova V.Yu. 

Oleshko Т.B.  

preliminary history and 
physical examination of the 
patient, knowledge of the 

person, his organs and 
systems, adhering to the 
relevant ethical and legal 
norms. Assign laboratory 
and / or instrumental 
examination of the patient. 

equipment  

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ 

Громадського 

здоров’я 

Сміянов В. А. 
Сміянов Є. В. 
Плахтієнко І. О. 

Здатність до 

абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. Знання та 
розуміння предметної 
області та розуміння 
професійної 
діяльності. Здатність 
застосовувати знання 
у практичній 

діяльності. Вміти 
виділити та 
зафіксувати 
провідний клінічний 
симптом або синдром 
шляхом прийняття 
обґрунтованого 
рішення, 

використовуючи 
попередні дані 
анамнезу та 
фізикального 
обстеження хворого, 
знання про людину, її 
органи та системи, 
дотримуючись 

відповідних етичних 
та юридичних норм. 
Вміти встановити 

Опитувати та об'єктивно 

обстежувати пацієнта.  
Обґрунтовувати та 
застосувати клінічні методи 
для розуміння проявів 
хвороби в 
оториноларингології. 
 Проводити диференційну 
діагностику ЛОР-

захворювань, формулювати 
клінічний діагноз на 
підставі оцінювання 
результатів лабораторних 
та інструментальних 
методів досліджень. 
 Діагностувати невідкладні 
стани в ториноларингології. 
Визначати тактику надання 

екстреної медичної 
допомоги. 

Практичні 
заняття. 
 Мозковий штурм. 
 Практико-

орієнтоване 
навчання. 
 Case-based 
learning (CBL). 
Навчання на 
основі аналізу 
клінічного 
випадку, ситуації. 

 Рольові ігри. 
 Team-based 
learning (TBL). 
Командно-
орієнтоване 
навчання 
 Research-based 
learning (RBL). 
Навчання через 

дослідження 
 Обмін думками 
(think-pair-share). 
 Навчальна 
дискусія / дебати. 

Магістр 
222 Медицина 

228 Педіатрія 
300 

Аудиторія з 
мультимедійн

им оснащен-
ням.Медичне 
обладнання 
лікарні 

7, 8 
семестр 

 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
найбільш вірогідний 
діагноз захворювання. 
Призначати 

лабораторне та/або 
інструментальне 
дослідження хворого. 
Здійснювати 
диференційну 
діагностику. 
Встановлювати 
попередній та 

клінічний діагноз. 
Визначати принципи 
та характер лікування 
(консервативне, 
оперативне) 
захворювання. Вміти 
виконувати медичні 
маніпуляції. 

ОTORHINOLARYNGOLOGY 

Public health 
Smiianov Yе. V. 
Smiianov V. А. 

Plakhtiienko І. О. 

Ability to abstract 

thinking, analysis, and 
synthesis. Ability to 
learn, master modern 
knowledge, and apply 
the knowledge in 
practice. Knowledge 
and understanding of 
the subject area and 
professional activity 

comprehension. 
Ability to adapt and 
act in a new situation. 
Ability to make 
reasoned decisions; 
teamwork ability; 
interpersonal skills. 
Ability to use 

information and 

Acquire the skills of 

interviewing and objective 
examination of the patient. 
Justify and apply clinical 
methods to understand the 
manifestations of the 
disease in 
otorhinolaryngology. 
Carry out differential 
diagnosis of ENT diseases, 

formulate a clinical 
diagnosis based on 
evaluation of the results of 
laboratory and instrumental 
research methods. 
Diagnose emergencies in 
otorhinolaryngology.
  

Determine the tactics of 

Interactive, 

problem lectures. 
Practical training. 
Brain storm. 
Practice-oriented 
learning. 
Case-based learning 
(CBL). Learning 
based on the 
analysis of a 

clinical case, 
situation.  
Role play.  
Team-based 
learning (TBL). 
Research-based 
learning (RBL). 
Think-pair-share. 

Educational 

Master 222 Medicine 300 

Audience 
with 

multimedia 
equipment. 

Hospital 
medical 

equipment 

7, 8 
semester 

 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
communication 
technologies. 
Determination and 

persistence on the 
tasks and 
commitments 
undertaken. Ability to 
exercise one's rights 
and responsibilities as 
a member of society, 
to realize the values 

of civil (free 
democratic) society 
and the need for its 
sustainable 
development, the rule 
of law, human rights 
and freedoms. 

emergency medical care. 
Be able to determine the 
tactics of management of 

patients with various 
pathological conditions in 
otorhinolaryngology .
  

discussion / 
debate. 

ПСИХІАТРІЯ, НАРКОЛОГІЯ 

Нейрохірургії та 

неврології 

Мудренко І. Г. 
Черевко О. М. 

Сухарєва В. А. 
Чугай С. Д. 
Гегешко В. В. 
Рябоконь Н. О. 

Здатність збирати 

медичну інформацію 
про пацієнта і 
аналізувати клінічні 
дані. 
Здатність до 
визначення 
необхідного 
переліку 

лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та 
оцінки їх 
результатів. 
Здатність до 
встановлення 
попереднього та 

клінічного діагнозу 
захворювання. 
Здатність до 

Збирати медичну 

інформацію про пацієнта 
з розладами психіки та 
поведінки, аналізувати 
клінічні дані. 
Визначати необхідний 
перелік додаткових 
обстежень (патопсихоло-
гічне, лабораторних та 

інструментальних 
досліджень) та проводити 
оцінювання їх 
результатів. 
Встановлювати 
попередній та клінічний 
діагноз психічного 
захворювання. 

Призначити лікування 
хворому з психічними 
захворюваннями, в тому 

Практичні 

заняття, 
проблемно 
орієнтоване 
навчання, 
навчання через 
виконання 
групових 
дослідницьких 

завдань, 
навчання на 
основі методу 
демонстрацій 
типових 
клінічних 
випадків/пацієнт
ів, застосування 

кейс-методу, в 
тому числі через 
системи E- 

Магістр 
221 Стомато-

логія 
100 Немає 

7, 8 
семестр 

 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
визначення 
необхідного режиму 
праці, відпочинку та 

характеру 
харчування при 
лікуванні 
захворювань. 
 Здатність до 
визначення 
принципів та 
характеру лікування 

захворювань та 
виконання медичних 
маніпуляцій. 
 Здатність до 
діагностування 
невідкладних станів, 
визначення тактики 
надання екстреної 

медичної допомоги, 
проведення 
лікувально-
евакуаційних 
заходів. 
 

числі заходів 
психотерапевтичного та 
психосоціального впливу. 

learning (Meet, 
MIX, Zoom) 

ФТИЗІАТРІЯ 

Хірургії, травматології, 

ортопедії та фтизіатрії 

Дужий І.Д.,  

Олещенко Г.П. 

Спроможність 
збирати медичну 

інформацію про 
пацієнта і аналі-
зувати клінічні 
данні. 
Спроможність 
інтерпретувати 
результат лабора-
торних та 

інструмен-тальних 
досліджень. 
Спроможність 

Визначати фактори ризику 
виникнення туберкульозу, 

використовувати принципи 
диспансеризації осіб з 
групи ризику захворювання 
на туберкульоз.  
Планувати схему 
обстеження хворого на 
туберкульоз.  
Визначати клінічні форми 

туберкульозу і сформулю-
вати клінічний діагноз 
відповідно до класифікації, 

Інтерактивні 
лекції. Case-based 

learning (CBL). 
Навчання на 
основі аналізу 
клінічного 
випадку, ситуації. 
Team-based 
learning (TBL). 
Командно-

орієнтоване 
навчання. 
Навчальна 

Магістр 
221 Стомато-
логія 
 

100 

Знання з 
анатомії, 

фізіології, 
гістології, 
мікробіології, 
вірусології та 
імунології, 
патофізіології, 
патоморфо-
логії, 

рентгенології, 
фармакології, 
пропедевтики 

7, 8 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
діагностувати: 
визначати поперед-
ній, клінічний, 

остаточний, 
супутній діагноз, 
невідкладні стани. 

 

пояснювати значення 
лабораторних, променевих, 
інструментальних, мікро-

біологічних методів 
дослідження туберкуліно-
діагностики.  
Класифікувати осередки 
туберкульозної інфекції та 
використовувати в них 
принципи проведення 
заходів з інфекційного 

контролю.  
Визначити режими 
лікування хворих із 
різними клінічними 
формами туберкульозу та 
визначити критерії їх 
вилікування. 

дискусія / дебати. 
Рольова гра. 
Research-based 

learning (RBL). 
Навчання через 
дослідження  

внутрішньої 
медицини, 
пропедевтики 

педіатрії, 
гігієни та 
екології  

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ 

Сімейна 
медицина з 
курсом 
дерматове 
нерології 

Мелеховець О.К.  
 

Знання та розуміння 

предметної області 
та розуміння профе-
сійної діяльності. 
Здатність 
спілкуватися 
державною мовою 
як усно, так і 
письмово. 

Спроможність 
збирати медичну 
інформацію про 
пацієнта і аналізу-
вати клінічні дані. 
Здатність до 
встановлення 
попереднього та 

клінічного діагнозу 
захворювання 
Здатність до 

Вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями. 
Застосовувати знання у 
практичних ситуаціях 

Опитувати та проводити 
клінічні обстеження 
пацієнта. 
Встановлювати 
попередній та клінічний 
діагноз захворювання. 

Лекції-дискусії,  
аналіз 
конкретних 
ситуацій (Case-
study),  

метод 
демонстрацій, 
групова роботи,  
 e-learning, 
обмін думками 
(think-pair-share), 
рольова гра 

Магістр 
221 Стомато-
логія 
 

25 

Знання 

медичної 
термінології,  
анатомії 
людини, 
гістології, 
цитології,  
фізіології, 
патологічної 

фізіології, 
біологічної  
та біоорга-
нічної хімії, 
мікробіології
вірусології та 
імунології, 
клінічної  

фармакології
пропедевтик
и внутрішніх  

7, 8 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
діагностування 
невідкладних станів, 
визначення тактики 

надання екстреної 
медичної допомоги, 
проведення 
лікувально-
евакуаційних 
заходів. 

хвороб 
 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ 

Кафедра 
інфекційних 
хвороб з 
епідеміологією 

Сосновенко Д. С.  
 

Здатність до 

абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 
Здатність виявляти, 
ставити та 

вирішувати 
проблеми. 

Здатність оцінювати 
та забезпечувати 
якість виконуваних 
робіт. 

Проводити лікувально-
евакуаційні заходи у 
випадку виявлення 
інфекційного хворого. 
Планувати та проводити 
санітарно-гігієнічні  та 
профілактичні заходи. 
Оцінювати вплив 
навколишнього середо-

вища, соціально-еконо-
мічних та біологічних 
детермінант на стан 
здоров'я  індивідуума, 
популяції.  

Практика,  
семінари, 
командна робота, 
проблемні заняття 
 

Магістр 
222 Медицина 

 
200 

Спеціальні 
вхідні вимоги 
відсутні, 
аудиторія на 
базі кафедри 
інфекційних 

хвороб з епі-
деміологією 

7, 8 
семестр 

 

METHODOLOGY OF EVIDENCE-BASED MEDICINE 

Department of 
Infectious 

Diseases and 
Epidemiology 

 Sosnovenko D. 

Ability to abstract 

thinking, analysis and 
synthesis. 
Ability to apply 
knowledge in 
practical situations. 
Ability to identify, 
pose and solve 
problems. 

4. Ability to evaluate 
and ensure the quality 

Carry out medical and 

evacuation measures in case 
of detection of an infectious 
patient. 
Plan and carry out sanitary 
and hygienic and preventive 
measures. 
Assess the impact of the 
environment, socio-

economic and biological 
determinants on the health 

Рractice, 
seminars, 
teamwork, 
problem-solving 
classes 

Master 222 Medicine 200 

There are no 
special ent-
rance requi-
rements, the 
audience is 

based on the 
Department of 
Infectious 
Diseases and 
Epidemiology 

7, 8 
semester 

 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
of work performed. of the individual, 

population. 

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ 

Кафедра 

нейрохірургії та 

неврології 

Коленко О. І.  

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

 Здатність вчитися, 

оволодівати 

сучасними знаннями 

та застосовувати їх у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність приймати 

обґрунтовані 

рішення; працювати 

в команді; навички 

міжособистісної 

взаємодії 

Засвоїти принципи 

встановлення діагнозу 

професійного 

захворювання. 

Обґрунтовувати 

застосування основних 

інвазивних та 

неінвазивних 

діагностичних методів в 

клініці професійних 

захворювань. 

Діагностувати та надавати 

допомогу при дії на 

організм факторів 

виробничого середовища 

під час роботи в умовах 

виробництва 

Інтерактивні 

лекції, 

семінари, 

проблемні 

заняття 

(дискусії, 

групова роботи, 

командно-

орієнтоване 

навчання, 

навчання на 

основі аналізу 

клінічного 

випадку,  метод 

демонстрацій, e-

learning 

тощо) 

Магістр 

 

221 Стомато-

логія/ 

222 Медицина 

228 Педіатрія 

 

300 

Отримані 

знання з 

дисциплін 

базової 

підготовки та 

основних 

дисциплін 

професійної 

підготовки 

7-8/ 

9-10 

семестри 

OCCUPATIONAL DISEASES 

Neurosurgery and 
Neurology  

 
Sotnikov D. D.  
Kolenko O. I.  

Ability to abstract 
thinking, analysis, and 
synthesis. 
Ability to learn, 
master modern 
knowledge, and apply 
the knowledge in 
practice. 
Knowledge and 

understanding of the 
subject area and 
professional activity 
comprehension.  
Ability to adapt and 
act in a new situation.  

To assimilate  the principles 
of making a diagnosis with 
an occupational disease.  
To justify the application of  

the principal invasive and 
non-invasive  diagnostic 
methods in the occupational 
diseases clinic.  
To diagnose and provide 
assistance when the body is 
exposed to  working 
environment factors during 

the work under production 
conditions 

Interactive 
lectures, 
seminars, 
problematic 

classes 
(discussions, 
group work, сase-
based learning, 
сase-based 
learning,  a 
method of 
demonstration,  

e-learning 
etc.) 

 
Master 

 
222 Medicine  300 

Knowledge 
gained from 
the basic 
training and 
compulsory 
subjects 

9-10 

semester 
 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Ability to make 
reasoned decisions; 
teamwork ability; 

interpersonal skills. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ 

Кафедра 
інфекційних 
хвороб з 
епідеміологією  

Малиш Н. Г.  

Чемич О. М 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 

ситуаціях. 
Знання та розуміння 
предметної області 
та розуміння 
професійної 
діяльності. 
. 
 

Здобути  навички 
опитування та обстеження 
пацієнта з підозрою на 
ВІЛ-інфекцію.  
Вміти визначати 
патологічні стани 
притаманні хворим на 
ВІЛ-інфекцію 

Застосовувати на практиці 
алгоритми обстеження 
хворих на ВІЛ-інфекцію. 
Обгрунтовувати та 
застосовувати клінічні 
методи для розуміння 
проявів ВІЛ-інфекції. 
Здійснювати діагностику 

опортуністичних інфекцій 
при ВІЛ/СНІДі. 
Засвоїти основні класи 
фармакологічних 
препаратів, що 
застосовуються для 
лікування ВІЛ-інфекції. 
Проводити заходи по 
профілактиці ВІЛ-

інфекції.  

Практика,  
семінари, 
командна 

робота, 
проблемні 
заняття  

 

Бакалавр/ 
Магістр 

221 Стомато-

логія 

222 Медицина 

228 Педіатрія 

229 Громадсь-

ке здоров'я 

 

200 

Спеціальні 
вхідні 
вимоги 
відсутні, 
аудиторія на 
базі кафедри 
інфекційних 
хвороб з 

епідеміолог-
гією 

Без 
обмежень 

ACTUAL PROBLEMS OF HIV INFECTION 

Department of 
Infectious 
Diseases and 
Epidemiology 

Malysh NG 

Ability to abstract 
thinking, analysis and 
synthesis. 
Ability to apply 
knowledge in 
practical situations. 

Get skills of interviewing 
and examining the patient. 
Justify and apply clinical 
methods to understand the 
manifestations of HIV 
infection. 

Practice, 
seminars, 
teamwork, 
problem classes. 

Master 222 Medicine 200 

There are no 
special 
entrance 
requirements, 
the audience 
is based on 

Without 

restrictions 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Knowledge and 
understanding of the 
subject area and 

understanding of 
professional activity. 

Carry out diagnosis of 
opportunistic infections in 
HIV / AIDS. 

Master the basic classes of 
pharmacological drugs used 
to treat HIV infection. 
4. Carry out measures to 
prevent HIV infection 

the Depart-
ment of 
Infectious 

Diseases and 
Epidemiology 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЦІЛЬНОЛИТОГО ПРОТЕЗУВАННЯ 

Стоматології Животовський І. В. 

Здатність до 
абстрактного 

мислення, аналізу та 
синтезу.  
Знання та розуміння 
предметної області 
та розуміння 
професійної 
діяльності.  
Здатність 
застосовувати 

знання у практичній 
діяльності.  
Спроможність 
збирати медичну 
інформацію про 
пацієнта і 
аналізувати клінічні 
данні. Спроможність 

інтерпретувати 
результат 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень.  
Спроможність 
визначати тактику 
ведення пацієнтів із 

захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 

Збирати інформацію про 
загальний стан пацієнта, 

оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан органів 
щелепно-лицевої ділянки, 
на підставі результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень оцінювати 

інформацію щодо 
діагнозу (за списком 5).  
Призначати та 
аналізувати додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження (лабораторні, 
рентгенологічні, 

функціональні та/або 
інструментальні ) за 
списком 5, пацієнтів із 
захворюваннями органів і 
тканин ротової 
порожнини і щелепно-
лицевої області для 
проведення 

диференційної 
діагностики захворювань 
(за списком 2).  

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота студентів 

Магістр 
221Стомато-

логія 
25 

Після 
вивчення 

дисципліни 
«Пропедевти
ка ортопе-
дичної 
стоматоло-
гії» та «Ор-
топедична 
стоматолог-
ія» в 5-8 

семестрах / 
спеціалізован
ий стомато-
логічний 
кабінет, 
зуботехнічна 
лабораторія, 
наявність 

витратних 
зуботехнічни
х матеріалів.  

9,10 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
та щелепно-лицевої 
області з супутніми 
соматичними 

захворюваннями. 
Спроможність 
виконувати медичні 
та стоматологічні 
маніпуляції.  
 

Визначати остаточний 
клінічний діагноз 
дотримуючись 

відповідних етичних і 
юридичних норм, шляхом 
прийняття об 
ґрунтованого рішення та 
логічного аналізу 
отриманих суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, додаткового 

обстеження, проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної установи (за 
списком 2.1).  
Визначати підхід, план, 

вид та принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за списком 
2) шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення 
за існуючими 
алгоритмами та 
стандартними схемами.  
Проводити лікування 

основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими алгоритмами 
та стандартними схемами 
під контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної установи (за 

списком 2.1).  
Дотримуватися вимог 
етики, біоетики та 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності.  
Організовувати 

необхідний рівень 
індивідуальної безпеки 
(власної та осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення типових 
небезпечних ситуацій в 
індивідуальному полі 
діяльності.  

Виконувати медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на підставі 
попереднього та/або 
остаточного клінічного 
діагнозу (за списками 2, 
2.1) для різних верств 
населення та в різних 

умовах (за списком 7) 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ПРИНЦИПИ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ 

Кафедра 
інфекційних 
хвороб з 
епідеміологією 

Малиш Н. Г.  

Здатність до 
абстрактного мисс-
лення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність застосову-
вати знання у прак-
тичних ситуаціях. 

Здатність виявляти, 
ставити та вирішу-
вати проблеми. 
Здатність оцінювати 
та забезпечувати 
якість виконуваних 
робіт. 
 

1.Проводити лікувально-
евакуаційні заходи у 

випадку виявлення 
інфекційного хворого. 
2.Планувати та проводити 
санітарно-гігієнічні  та 
профілактичні заходи. 
3.Оцінювати вплив 
навколишнього 
середовища, соціально-
економічних та 

біологічних детермінант 
на стан здоров'я  
індивідуума, популяції.  

Практика,  
семінари, 
командна 

робота, 
проблемні 
заняття 
 

Магістр 

 

228 Педіатрія 
 

200 

Спеціальні 
вхідні вимо-
ги відсутні, 
аудиторія на 
базі кафедри 
інфекційних 
хвороб з епі-
деміологією 

9,10 
семестр 

ФТИЗІАТРІЯ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ДИТЯЧОГО ВІКУ    

Хірургії, Дужий І.Д.,  Спроможність Визначати фактори Case-based Магістерсь 228 Педіатрія 150 Фтизіатрія як 9-10 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
травматології, 
ортопедії та 
фтизіатрії 

Олещенко Г.П. збирати медичну 
інформацію про 
пацієнта і 

аналізувати клінічні 
дані. 
Здатність до 
визначення 
необхідного 
переліку 
лабораторних та 
інструментальних 

досліджень та 
оцінки їх 
результатів.  
Здатність до 
встановлення 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання.  

Здатність до 
визначення 
необхідного режиму 
праці, відпочинку та 
характеру 
харчування при 
лікуванні 
захворювань. 
Здатність до 

визначення 
принципів та 
характеру лікування 
захворювань та 
виконання медичних 
маніпуляцій. 
Здатність до 
планування і 

проведення 
профілактичних та 
протиепідемічних 

ризику виникнення 
туберкульозу, 
використовувати 

принципи диспансеризації 
осіб з групи ризику 
захворювання на 
туберкульоз. Планувати 
схему обстеження 
хворого на туберкульоз. 
Визначати клінічні форми 
туберкульозу і 

сформулювати клінічний 
діагноз відповідно до 
класифікації, пояснювати 
значення лабораторних, 
променевих, 
інструментальних, 
мікробіологічних методів 
дослідження 

туберкулінодіагностики. 
Класифікувати осередки 
туберкульозної інфекції 
та використовувати в них 
принципи проведення 
заходів з інфекційного 
контролю. Визначити 
режими лікування хворих 
із різними клінічними 

формами туберкульозу та 
визначити критерії їх 
вилікування  

learning (CBL). 
Навчання на 
основі аналізу 

клінічного 
випадку, 
ситуації. Team-
based learning 
(TBL). 
Командно-
орієнтоване 
навчання. 

Навчальна 
дискусія / 
дебати. Рольова 
гра. Research-
based learning 
(RBL). Навчання 
через 
дослідження 

кий  навчальна 
дисципліна 
ґрунтується 

на вивченні 
студентами 
анатомії, 
фізіології, 
гістології, 
мікробіоло-
гії, вірусоло-
гії та імуно-

логії, патофі-
зіології, 
патоморфоло
гії, рентгено-
логії, фарма-
кології, 
пропедевти-
ки внутріш-

ньої медици-
ни, пропе-
девтики 
педіатрії, 
гігієни та 
екології і 
інтегрується 
з цими дис-
циплінами 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
заходів щодо 
інфекційних хвороб. 

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я 

Громадського 

здоров’я 

Сміянова О.І., 

Дрига Н.О. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння професій-
ної діяльності. 

Здатність застосову-
вати знання у прак-
тичній діяльності. 
Навички викорис-
тання інформаційних і 
комунікаційних 
технологій. 
Здатність до пошуку, 
опрацювання та 

аналізу інформації з 
різних джерел. 
Вміння виявляти, 
ставити та вирішувати 
проблеми. 
Здатність працювати 
в команді. 
Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки 
як члена суспільства, 
усвідомлювати цін-
ності громадянського 
(вільного демократич-
ного) суспільства та 
необхідність його 
сталого розвитку, 

верховенства права, 
прав і свобод людини 
і громадянина в 

Планувати та втілювати 
заходи профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для запобігання 

розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань.  
Аналізувати 
епідеміологічний стан та 
проводити заходи масової й 
індивідуальної, загальної та 
локальної медикаментозної 
та немедикаментозної 

профілактики 
стоматологічних 
захворювань. 
Аналізувати та оцінювати 
державну, соціальну та 
медичну інформацію з 
використанням 
стандартних підходів та 

комп’ютерних 
інформаційних технологій. 
Оцінювати вплив 
навколишнього середовища 
на стан здоров`я населення 
в умовах медичного 
закладу за стандартними 
методиками. 

Інтерактивні 
лекції 
Практико-
орієнтоване 
навчання 
Проблемно-
пошуковий метод. 
Навчальна 

дискусія / дебати 
Обмін думками 
(think-pair-share) 

Магістр 
221 Стомато-

логія 
25 осіб 

Базові знання 

щодо 
правових і 
організаційних 
засад галузі 
охорони 
здоров’я, 
навички 
формування 
профілактично

го напряму 
діяльності 
майбутніх 
лікарів з 
урахуванням 
можливого 
впливу на 
здоров’я 

населення 
чинників 
різного 
походження. 

10 семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Україні. 
Спроможність 
планувати та 

проводити заходи із 
профілактики 
захворювань органів і 
тканин ротової 
порожнини та 
щелепно-лицевої 
області. 
Спроможність до 

проектування процесу 
надання медичної 
допомоги: визначати 
підходи, план, види та 
принципи лікування 
захворювань органів і 
тканин ротової 
порожнини та 

щелепно-лицевої 
області. 
Спроможність 
оцінювати вплив 
навколишнього 
середовища на стан 
здоров`я населення 
(індивідуальне, 
сімейне, 

популяційне). 
Опрацювання 
державної, соціальної 
та медичної 
інформації. 

СУДОВА МЕДИЦИНА. МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

Патологічної 

анатомії 
 

Будко  Г. Ю.  
Генсіцький Б. І.  

Здатність 
реалізувати свої 

права і обов’язки як 
члена суспільства; 
усвідомлення 

Призначати та проводити 
судово-медичну експертизу 

в Україні.  
Надавати допомогу 
представникам 

Інтермедійні 
лекції. 

Аналіз конкретних 
ситуацій (Case-
study). 

Магістр 
Бакалавр 

221 Стоматоло-
гія/ 

222 Медицина 
228 Педіатрія/ 
229 Громадське 

200 

Студенти з 
вихідними 

знаннями 
теоретичних і 
клінічних 

5-8 
семестр/ 

7-10 
семестр/ 

3-4 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
цінності 
громадянського 
(вільного демокра-

тичного) суспільства 
та необхідності його 
сталого розвитку, 
верховенства права, 
прав і свобод лю-
дини і громадянина 
в Україні.  
Здатність зберігати 

та примножувати 
моральні, культурні, 
наукові цінності і 
досягнення суспіль-
ства на основі 
розуміння історії та 
закономірностей 
розвитку предметної 

області, її місця у 
загальній системі 
знань про природу і 
суспільство та у 
розвитку суспіль-
ства, техніки і 
технологій, вико-
ристовувати різні 
види та форми 

рухової активності 
для активного 
відпочинку та 
ведення здорового 
способу життя. 
Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 

синтезу.  
Здатність 
застосовувати 

правоохоронних органів у 
проведенні огляду: місця 
події, трупа на місці події.  

Надавати допомогу 
представникам 
правоохоронних органів у 
кваліфікації травм і 
тяжкості тілесних 
ушкоджень.  
Правильно застосовувати 
знання нормативно-

правових актів, які 
передбачають 
адміністративну, 
дисциплінарну та 
кримінальну відповідаль-
ність медичних працівників 
за професійно-посадові 
правопорушення та 

злочини. 

Обмін думками  
(think-pair-share). 
Мозковий штурм. 

Рольова гра 
Робота з MIX 
learning 

здоров'я/ 
223 Екстрена  
медицина 

медичних 
дисциплін. 

семестр/ 
2-й 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
знання у практичних 
ситуаціях.  
Здатність планувати 

та управляти часом.  
Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння профе-
сійної діяльності. 
Здатність вчитися і 
оволодівати сучас-
ними знаннями.  

Здатність до 
пошуку, оброблення 
та аналізу інфор-
мації з різних 
джерел.  
Здатність бути 
критичним і само-
критичним.  

Здатність до адап-
тації та дії в новій 
ситуації.  
Здатність приймати 
обґрунтовані рі-
шення.  
Здатність працювати 
в команді.  
Здатність до 

міжособистісної 
взаємодії.  
Здатність працювати 
автономно. 

FORENSIC MEDICINE. MEDICAL LAW OF UKRAINE 

Pathological 
anatomy 
 

Budko H. Yu.  

interaction to realize 
their rights and 
responsibilities as a 

member of society; 
awareness of the 
value of civil (free 

Appoint and conduct 
forensic medical 
examination in Ukraine. 

Тo provide assistance to 
law enforcement officials in 
conducting the inspection: 

Intermediate 
lectures. 
Analysis of 

specific situations 
(Case-study). 
Exchange of 

Master 222 Medicine 200 

Students with 
basic 
knowledge of 

theoretical 
and clinical 
medical 

7 -10 

semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
democratic) society 
and the need for its 
sustainable 

development, the rule 
of law, human and 
civil rights and 
freedoms in Ukraine; 
maintain and multiply 
moral, cultural, 
scientific values and 
achievements of 

society based on 
understanding the 
history and patterns of 
development of the 
subject area, its place 
in the general system 
of knowledge about 
nature and society and 

in the development of 
society, techniques 
and technologies, use 
different types and 
forms of physical 
activity active 
recreation and a 
healthy lifestyle. 
Ability to abstract 

thinking, analysis and 
synthesis. 
Ability to apply 
knowledge in 
practical situations. 
Ability to plan and 
manage time. 
Knowledge and 

understanding of the 
subject area and 
understanding of 

the scene, the corpse at the 
scene. 
Тo provide assistance to 

law enforcement officials in 
the qualification of injuries 
and severity of injuries. 
Сorrectly apply the 
knowledge of regulations 
that provide for 
administrative, disciplinary 
and criminal liability of 

medical workers for 
professional offenses and 
crimes. 

views 
(think-pair-share). 
Brainstorming. 

Role play 
Work with MIX 
learning 

disciplines. 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
professional activity. 
Ability to learn and 
master modern 

knowledge. 
Ability to search, 
process and analyze 
information from 
various sources. 
Ability to be critical 
and self-critical. 
Ability to adapt and 

act in a new situation. 
Ability to make 
informed decisions. 
Ability to work in a 
team. 
Ability to 
interpersonal 
interaction. 

Ability to work 
autonomously. 

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

Кафедра екстреної 
медичної 
допомоги та 
медицини 
катастроф 

Шкатула Ю.В., 
Хижня Я.В. 

Здатність до збирання 
медичної інформації 
про стан пацієнта. 
Здатність до 
оцінювання 
результатів 

лабораторних та 
інструментальних 
досліджень. 

Здатність 
діагностувати 
невідкладні стани. 
Здатність визначати 
тактику та надання 

екстреної медичної 
допомоги. 
Здатність до 

Діагностувати невідкладні 
стани, визначати тактику 
надання екстреної медичної 
допомоги, проводити 
лікувально-евакуаційні 
заходи.  

Визначати необхідний 
перелік лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та оцінювати їх 
результати.  
Встановлювати попередній 
та клінічний діагноз 
захворювання. 

Виконувати медичні 
маніпуляції в умовах 
лікувального закладу, 

Практичні заняття 
у вигляді тренінгів 
з вирішенням 

ситуаційних задач 
на тренажерах, 
дискусії, 
проблемні 
заняття, практико-
орієнтоване 
навчання, e-
learning 

Магістр 221 Стоматологія 100 

Знання з  
анатомії і 
фізіології 
людини, 
фармакології, 
гігієни, 
патологічної 
анатомії, 

патологічної 
фізіології, 
терапії, 
хірургії. 

9, 10 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
організації 
проведення 
лікувально-

евакуаційних заходів. 

вдома або на виробництві 
на підставі попереднього 
клінічного діагнозу та/або 

показників стану пацієнта 
шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення, 
дотримуючись відповідних 
етичних та юридичних 
норм. 

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

Кафедра екстреної 
медичної 
допомоги та 
медицини 
катастроф 

Шкатула Ю.В., 
Хижня Я.В. 
 

Здатність до 
встановлення 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання. 

Здатність до 
діагностування 
невідкладних станів. 
Здатність до 
визначення тактики 
надання екстреної 
медичної допомоги. 
Навички надання 

екстреної медичної 
допомоги. 

Діагностувати невідкладні 

стани, визначати тактику 
надання екстреної медичної 
допомоги, проводити 
лікувально-евакуаційні 
заходи. Визначати 
необхідний перелік 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та оцінювати їх 

результати. Встановлювати 
попередній та клінічний 
діагноз захворювання. 
Виконувати медичні 
маніпуляції в умовах 
лікувального закладу, 
вдома або на виробництві 
на підставі попереднього 

клінічного діагнозу та/або 
показників стану пацієнта 
шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення, 
дотримуючись відповідних 
етичних та юридичних 
норм. 

Практичні заняття 
у вигляді тренінгів 
з вирішенням 

ситуаційних задач 
на тренажерах, 
дискусії, 
проблемні 
заняття, практико-
орієнтоване 
навчання, e-
learning 

Магістр 
222 Медицина 
228 Педіатрія 

150 

Знання з 
анатомії і 
фізіології 
людини, 
фармакології, 
гігієни, 
патологічної 

анатомії, 
патологічної 
фізіології, 
терапії, 
хірургії. 

9, 10 
семестр 

EMERGENCY MEDICAL CARE 

Department of 
Emergency Medical 

Shkatula Yu.V., 
Khizhnya Ya.V. 

Ability to establish a 
preliminary and clinical 

Diagnose emergencies, 
determine the tactics of 

Practical classes in 
the form of 

Master 222 Medicine 150 
Necessary 
knowledge of 

9, 10 
semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Care and Disaster 
Medicine 

diagnosis of the 
disease. 
Ability to diagnose 

emergencies. 
Ability to determine the 
tactics of emergency 
medical care. 
Emergency care skills. 

emergency medical care, 
conduct medical and 
evacuation measures. 

Determine the necessary list 
of laboratory and 
instrumental studies and 
evaluate their results. 
Establish a preliminary and 
clinical diagnosis of the 
disease. 
Perform medical 

manipulations in a medical 
institution, at home or at 
work on the basis of a 
previous clinical diagnosis 
and / or indicators of the 
patient's condition by making 
an informed decision, 
adhering to the relevant 

ethical and legal norms. 

trainings with 
solving situational 
problems on 

simulators, 
discussions, 
problem classes, 
practice-oriented 
learning, e-learning 

human anatomy 
and physiology, 
pharmacology, 

hygiene, 
pathological 
anatomy, 
pathological 
physiology, 
therapy, 
surgery. 

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ, ЯКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Громад 
ського 
здоров’я 

Губенко Г. В.  

Здатність реалізу-
вати свої права і 
обов’язки як члена 
суспільства, усві-
домлювати цінності 
громадянського 
(вільного демокра-

тичного) суспільства 
та необхідність його 
сталого розвитку, 
верховенства права, 
прав і свобод люди-
ни і громадянина в 
Україні. 
Спроможність 

оцінювати вплив 
навколишнього 
середовища на стан 

Визначати найбільш 
проблемні сфери 
суспільства та приймати 
управлінські рішення 
щодо поліпшення якості 
життя на місцевому 
чи/або національному 

рівні; 
Досягти компетенції 
проводити ефективну 
комунікацію у сфері 
якості життя з викорис-
танням сучасних каналів 
та технік комунікації. 
Використовувати теорії та 

методи соціальних наук, 
сучасні методи статисти-
ки; 

Круглий стіл; 
кейс-стаді; 
проєктне 

завдання (робота 
в малих групах): 
соціальне 
підприємство з 
ідеєю підтримки 
якості життя 
 

Магістр 
221Стомато-
логія 

25 Немає 
9,10 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
здоров`я населення 
(індивідуальне, 
сімейне, популяцій-

не). 
Спроможність опра-
цювання державної, 
соціальної та медич-
ної інформації. 

Отримати здатність 
впроваджувати, засновані 
на доказах стратегії, 

політики у сфері якості 
життя із залученням 
зацікавлених сторін. 

РОЗШИРЕНІ ЗАХОДИ РЕАНІМАЦІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ 

Кафедра екстреної 

медичної 
допомоги та 
медицини 
катастроф 

Ткаченко Ю.А., 
Редько С.І. 

Здатність до збирання 
медичної інформації 

про стан пацієнта. 
Здатність до 
оцінювання 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень. 

Здатність 
діагностувати 

невідкладні стани. 
Здатність визначати 
тактику та надання 
екстреної медичної 
допомоги. 

Здобути навички 
опитування та клінічного 
обстеження пацієнта в 
критичному стані, вміти 
визначати необхідний 
перелік лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та оцінювати 

їх результати. 
 

Практичні заняття 
у вигляді тренінгів 
з вирішенням 
ситуаційних задач 

на тренажерах, 
дискусії, 
проблемні 
заняття, практико-
орієнтоване 
навчання, e-
learning 

Магістр  221 Стоматологія 100 

Знання з  
анатомії і 
фізіології 
людини, 
фармакології, 
гігієни, 
патологічної 
анатомії, 
патологічної 

фізіології, 
терапії, 
хірургії. 

9, 10 
семестр 

ОСНОВИ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ 

Кафедра 
педіатрії 

к.мед.н.  Сміян К.О. 

Здатність до 
абстрактного 

мислення, аналізу та 
синтезу; здатність 
вчитися і бути 
сучасно навченим. 
Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 

Вміння виявляти, 
ставити та 

Аналізувати 
епідеміологічний стан та 

проводити заходи масової 
й індивідуальної, 
загальної та локальної 
медикаментозної та 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань. 

Формувати цілі та 
визначати структуру 

Семінари, 

дискусії, 
групова роботи, 
кейс- 
стаді, 
проблемно- 
орієнтоване 
навчання, 
дебати, e-

learning. 

Магістер 

221 Стомато-
логія 
229 Громадсь-
ке здоров'я 

60 

Спеціальні 
вхідні 
вимоги 
відсутні, 
аудиторія на 
базі 

Сумської 
міської 
дитячої 
клінічної 
лікарні. 

9,10 
семестр 

 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
вирішувати 
проблеми. 
Здатність до вибору 

стратегії 
спілкування; 
здатність працювати 
в команді; 
проявляти навички 
міжособистісної 
взаємодії. 
Здатність діяти на 

основі етичних 
міркувань (мотивів); 
орієнтація на 
безпеку. 

особистої діяльності на 
підставі результату 
аналізу певних суспільних 

та особистих потреб. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими правами, 
свободами та 
обов’язками, підвищувати 
загально-освітній 

культурний рівень. 
 

ТРАВМАТОЛОГІЯ І ОРТОПЕДІЯ  

Хірургії, 

травматології, 

ортопедії та 

фтизіатрії 

Шищук В.Д.,  
Терехов А.М. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу.   Здатність 

вчитися і 
оволодівати 
сучасними 
знаннями.   
Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях . 

Знання та розуміння 
предметної галузі та 
розуміння 
професійної 
діяльності.   
Здатність до 
адаптації та дії в 
новій ситуації.   

Здатність приймати 
обґрунтовані 
рішення.   Здатність 

Після успішного вивчення 
навчальної дисципліни 
здобувач вищої освіти 
зможе:  

Збирати медичну 
інформацію про 
ортопедо-
травматологічного 
пацієнта і аналізувати 
клінічні дані,   виконувати 
базові компоненти 
обстеження, 

спостереження, 
опитування, вимірювання 
та тестування при огляді 
ортопедо-
травматологічного 
хворого, документувати їх 
результати  
 Визначати  необхідний 

перелік лабораторних,  
рентгенологічних та/або 
інструментальних 

Практичні 
заняття    

Case-based 
learning (CBL).   
Перехресна 
дискусія   
Навчання на 
основі аналізу 
клінічного 
випадку, ситуації  

Виконання 
ситуаційних 
задач   
Навчання через 
дослідження.    
Research-based 
learning (RBL).  
 Практичні 

демонстрації 

Магістер 
222 Медицина 

 
500 

Травматологі
я та 
ортопедія як 
навчальна 

дисципліна 
ґрунтується 
на вивченні 
студентами: 
латинської 
мови та 
медичної 
термінології,  

медичної 
біології, 
медичної 
інформатики,  
анатомії 
людини,  
фізіології, 
гістології, 

цитології та 
ембріології,  
біологічної 

9,10 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
працювати в 
команді. 
Здатність до 

міжособистісної 
взаємодії. 
Здатність 
використовувати 
інформаційні і 
комунікаційні 
технології.   
Здатність до 

пошуку, 
опрацювання та 
аналізу інформації з 
різних джерел.  
Визначеність і 
наполегливість щодо 
поставлених завдань 
і взятих обов’язків. 

досліджень ортопедо-
травматологічного 
хворого   та оцінити їх 

результати. 
Встановлювати 
попередній та клінічний 
діагноз при травмах та 
найбільш поширених 
ортопедичних 
захворюваннях.  
Демонструвати володіння 

методами профілактики 
травматизму та 
ортопедичних 
захворювань. 
Діагностувати невідкладні 
стани, брати участь в 
наданні першої медичної 
допомоги при 

пошкодженнях опорно-
рухового апарату у разі 
масових 
катастроф.Виконувати 
медичні маніпуляції при  
лікуванні ортопедо-
травматологічних хворих.  

та біоорга-
нічної хімії, 
мікробіології

, вірусології 
та імунології,  
патоморфоло
гії, патофі-
зіології, фар-
макології, 
гігієни та 
екології, 

пропедевтик
и внутріш-
ньої медици-
ни, сест-
ринської 
практики, 
радіології, 
загальної 

хірургії, 
хірургії, 
пропедевтик-
ки педіатрії і 
інтегрується 
з цими дис.-
циплінами  

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS 

Department of 
Surgery, 

Traumatology, 
Orthopedics and 

Phthisiology 

Shyshchuk V. D.  
Terekhov A. M.   

Ability to abstract 

thinking, analysis, and 
synthesis. 

Ability to learn, master 
modern knowledge. 
Ability to apply the 
knowledge in practice. 
Knowledge and 
understanding of the 

subject area and 
professional activity 
comprehension. 

After successful study of the 

course, the student will be 
able to: 
Collect medical information 
about the orthopedic-
traumatological patient and 
analyze clinical data, perform 
basic components of 
examination, observation, 

survey, measurement and 
testing during the 
examination of an 

  Practical training 

  Case-based 
learning (CBL). 
 Cross-discussion 
  Learning based on 
the analysis of a 
clinical case, 
situation 
  Execution of 

situational tasks 
  Learning through 
research. 

 

Master  
 

222 Medicine 500 

Traumatology 

and 
orthopedics 
as a discipline 
is based on 
the study by 
students of 
Latin 
language and 

medical 
terminology, 
medical 

9,10 
semesters 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Ability to adapt and act 
in a new situation. 
Ability to make 

reasoned decisions. 
Teamwork ability; 
Ability to interpersonal 
skills. 
Ability to use 
information and 
communication 
technologies. 

Ability to search, 
process, and analyze 
information from 
various sources. 
Determination and 
persistence on the tasks 
and commitments 
undertaken. 

 

orthopedic-traumatological 
patient and to document their 
results. 

Determine the necessary list 
of laboratory, radiological 
and / or instrumental studies 
of orthopedic and trauma 
patients and evaluate their 
results. 
Establish a preliminary and 
clinical diagnosis of injuries 

and the most common 
orthopedic diseases. 
Demonstrate mastery in 
methods of prevention of 
injuries and orthopedic 
diseases. 
Diagnose emergencies, 
participate in the provision of 

first aid for injuries of the 
musculoskeletal system in 
case of mass disasters. 
Perform medical 
manipulations in the 
treatment of trauma and 
orthopedic patients. 

  Research-based 
learning (RBL). 
  Practical 

demonstrations 

biology,medic
al informatics, 
human 

anatomy,  
physiology,hi
stology, 
cytology and 
embryology, 
biological and 
bioorganic 
chemistry, 

microbiology, 
virology and 
immunology, 
pathomorphol
ogy,  
pathophysiolo
gy, 
pharmacology

,  hygiene and 
ecology, 
propaedeutics 
of internal 
medicine, 
nursing 
practice,  
radiology, 
general 

surgery, 
surgery, 
propedeutics 
of pediatrics 

and integrates 

ТРАВМАТОЛОГІЯ І ОРТОПЕДІЯ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ДИТЯЧОГО ВІКУ 

Хірургії, 

травматології, 

ортопедії та 

фтизіатрії 

Шищук В.Д.,  
Терехов А.М. 

Здатність до 
абстрактного 

мислення, аналізу та 
синтезу.   Здатність 
вчитися і 

Після успішного вивчення 
навчальної дисципліни 
здобувач вищої освіти 

зможе:  
Збирати медичну 

Практичні 
заняття    
Case-based 

learning (CBL).   
Перехресна 

Магістер 
228 Педіатрія 

 
150 

Травматологі
я та 
ортопедія як 

навчальна 
дисципліна 

9,10 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
оволодівати 
сучасними 
знаннями.   

Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях . 
Знання та розуміння 
предметної галузі та 
розуміння 
професійної 

діяльності.   
Здатність до 
адаптації та дії в 
новій ситуації.   
Здатність приймати 
обґрунтовані 
рішення.   Здатність 
працювати в 

команді. 
Здатність до 
міжособистісної 
взаємодії. 
Здатність 
використовувати 
інформаційні і 
комунікаційні 
технології.   

Здатність до 
пошуку, 
опрацювання та 
аналізу інформації з 
різних джерел.  
Визначеність і 
наполегливість щодо 
поставлених завдань 

і взятих обов’язків. 

інформацію про 
ортопедо-
травматологічного 

пацієнта і аналізувати 
клінічні дані,   виконувати 
базові компоненти 
обстеження, 
спостереження, 
опитування, вимірювання 
та тестування при огляді 
ортопедо-

травматологічного 
хворого, документувати їх 
результати  
 Визначати  необхідний 
перелік лабораторних,  
рентгенологічних та/або 
інструментальних 
досліджень ортопедо-

травматологічного 
хворого   та оцінити їх 
результати. 
Встановлювати 
попередній та клінічний 
діагноз при травмах та 
найбільш поширених 
ортопедичних 
захворюваннях.  

Демонструвати володіння 
методами профілактики 
травматизму та 
ортопедичних 
захворювань. 
Діагностувати невідкладні 
стани, брати участь в 
наданні першої медичної 

допомоги при 
пошкодженнях опорно-
рухового апарату у разі 

дискусія   
Навчання на 
основі аналізу 

клінічного 
випадку, ситуації  
Виконання 
ситуаційних 
задач   
Навчання через 
дослідження.    
Research-based 

learning (RBL).  
 Практичні 
демонстрації 

ґрунтується 
на вивченні 
студентами: 

латинської 
мови та 
медичної 
термінології,  
медичної 
біології, 
медичної 
інформатики,  

анатомії 
людини,  
фізіології, 
гістології, 
цитології та 
ембріології,  
біологічної 
та біоорга-

нічної хімії, 
мікробіології
, вірусології 
та імунології,  
патоморфоло
гії, патофі-
зіології, фар-
макології, 
гігієни та 

екології, 
пропедевтик
и внутріш-
ньої медици-
ни, сест-
ринської 
практики, 
радіології, 

загальної 
хірургії, 
хірургії, 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
масових 
катастроф.Виконувати 
медичні маніпуляції при  

лікуванні ортопедо-
травматологічних хворих.  

пропедевтик-
ки педіатрії і 
інтегрується 

з цими дис.-
циплінами  

ДОСЯГНЕННЯ ПРОМОЦІЇ (ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ) ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Громадського 
здоров'я 

Губенко Г. В. 

Здатність працювати 
в команді. 
Спроможність 
інтерпретувати 
результат 

лабораторних та 
інструментальних 
досліджень. 
Спроможність 
діагностувати: 
визначати 
попередній, 
клінічний, 

остаточний, 
супутній діагноз, 
невідкладні стани. 
 

Аналізувати особливості 
промоції здорового 
способу життя; 
Інтерпретувати складові 
здорового способу життя 
в контексті власної 
програми 

та в розрізі цілей сталого 
розвитку; 
Обґрунтувати освітні та 
правові послуги, в тому 
числі уразливим 
категоріям населення з 
використанням 
ґендерночутливого 

підходу; 
Розробляти просвітні 
програми та/або 
вдосконалювати промоції 
щодо оздоровчої освіти та 
здорового способу життя. 

Проектне 
завдання (робота 
в малих групах): 
вибір стратегій 

та видів захисту 
проектів; 
мозговий 
штурм/круглий 
стіл  для 
колективних 
обговорень щодо 
тем 

презентацій/досл
іджень у межах 
курсу 

Магістр  

221 Стоматологія/ 
222 Медицина 
228 Педіатрія 

 

100 Немає 
9, 10/ 
11,12 

семестр 

ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я». СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕДИЦИНА» 

Кафедра екстреної 
медичної 
допомоги та 
медицини 

катастроф 

Бадіон Ю.О. 

Здатність до 
встановлення 

попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання. 
Здатність до 
діагностування 
невідкладних станів. 
Здатність до 
визначення тактики 

Оцінювати бойову 
обстановку, готувати 

рішення та організовувати 
лікувально-евакуаційні 
заходи по наданню всіх 
видів медичної допомоги 
пораненим на полі бою. 
Вміти визначити 
невідкладні стани, 
принципи та тактику 

Практичні заняття 
у вигляді тренінгів 

з вирішенням 
ситуаційних задач 
на тренажерах, 
дискусії, 
проблемні 
заняття, практико-
орієнтоване 
навчання, e-

Магістр 
222 Медицина 

228 Педіатрія 
150 

Необхідні 

знання з 

анатомії і 

фізіології 

людини, 

фармаколог-

гії, першої 

домедичної 

допомоги. 

9, 10 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
надання екстреної 
медичної допомоги. 
Здатність до 

проведення санітарно-
гігієнічних та 
профілактичних 
заходів. 

надання 
невідкладної медичної 
допомоги, вміти провести 

організаційні та 
діагностичні заходи 
спрямовані на рятування та 
збереження життя людини. 
Знати клініку та основні 
принципи лікування 
уражених отруйними, 
сильнодіючими отруйними 

речовинами, компонентами 
ракетних палив і 
технічними рідинами. 
Вміти діагностувати та 
надавати невідкладну 
допомогу при ураженні 
бойовими отруйними та 
сильнодіючими отруйними 

речовинами, іонізуючим 
випромінюванням. 

learning 

АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

Кафедрра  
іноземних мов 
 

Козаченко Ю.С. 
Симоненко Н.О. 
Гладченко О..Р. 
Нефедченко О.І.. 
Мальована Н.В 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність 
застосовувати 

знання у практичних 
ситуаціях. 
Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою. 
Здатність 
використовувати 
інформаційні та 

комунікаційні 
технології. 
Здатність вчитися і 

Засвоїти лексичні 
одиниці, необхідні для 
розуміння медичних 
текстів. Аналізувати 
самостійно прочитану 
тематичну інформацію.  
Обговорювати проблеми 
медицини. 

Аналізувати наукові 
статті та автентичні 
публікації.  
 

Практики, 
дискусії, групова 
робота, кейс-
стаді, 
проблемно-
орієнтоване 
навчання, 

дебати, e-
learning. 
 

Магістр 
222 Медицина 
228 Педіатрія 

150 

Ббазові 
знання 
англійської 

мови та  
обов’язковий 
курс 
вивчення 
англійської з 
1 по 7 
семестр. 
 

Вивчення 
дисциплі
ни з 3 по 
7 семестр  
для 

поглибле
ного  
вивчення 
та 
покращен
ня 
комуніка
тивних 

навичок 
 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
оволодівати 
сучасними 
знаннями. 

Здатність до 
пошуку, оброблення 
та аналізу 
інформації з різних 
джерел. 
Здатність бути 
критичним і 
самокритичним. 

Здатність до 
адаптації та дії в 
новій ситуації. 
Здатність до 
міжособистісної 
взаємодії. 

PROFESSIONAL ENGLISH LANGUAGE 

Department of 
Foreign 
Languages 
 

Kozachenko Y.S., 
Simonenko N.O., 

Hladchenko O.R., 
Nefedchenko O..I. 
Malovana N.V 

Ability to abstract 
thinking, analysis and 

synthesis. 
Ability to apply 
knowledge in 
practical situations. 
Ability to 
communicate in a 
foreign language. 
Ability to use 

information and 
communication 
technologies. 
The ability to learn 
and master modern 
knowledge. 
Ability to search, 
process and analyze 

information from 
various sources. 
Ability to be critical 

Learn the lexical units 
needed to understand 
medical texts. Analyze 
independently read thematic 
information. 
Discuss problems of 
medicine. 
Тo analyze scientific 
articles and authentic 

publications 

Practices, 
discussions, group 
work, case 

studies, problem-
oriented learning, 
debates, e-
learning 

Master 
222 Medicine 
 

150 

Input 
requirements 
for learning a 
foreign 
language are 
basic 

knowledge of 
English. 
language and 
a compulsory 
English 
course from 1 
to 7semesters. 

Studying 
English  
from 3 to 
7th 
semesters  
for in-

depth 
study and 
improvem
ent of 
communic
ation 
skills 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
and self-critical. 
Ability to adapt and 
act in a new situation. 

Ability to 
interpersonal 
interaction. 

ФАРМАКОЕКОНОМІКА 

Кафедра 
громадського 

здоров’я 

Булгакова А. О.   

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 

Здатність вчитися, 
оволодівати сучас-
ними знаннями та 
застосовувати їх у 
практичних ситуа-
ціях. 
Знання та розуміння 
предметної галузі та 
розуміння 

професійної 
діяльності.  
Здатність до 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 
Здатність до про-

ведення епідеміоло-
гічних та медико-
статистичних дос-
ліджень здоров’я 
населення; обробки 
державної, 
соціальної, еконо-
мічної та медичної 

інформації.  
Здатність до 
оцінювання впливу 

Критично осмислювати та 

застосовувати сучасні 
фармацевтичні теорії, 
концепції, принципи, 
фармакоекономічні 
методи, методики та 
технології медичної 
сфери. 
Здобувати нові знання у 
сфері медицини та 

громадського здоров’я та 
інтегрувати їх з уже 
наявними. 
Інтерпретувати 
результати досліджень у 
сфері медицини та якості 
охорони здоров’я, робити 
обґрунтовані висновки та 

надавати відповідні 
рекомендації для 
вдосконалення системи 
охорони здоров'я, 
базуючись на резуль-
тататх фармакоеконо-
мічних та медичних 
досліджень. 

 
 
 
 
 
Аналіз 
конкретних 

ситуацій (Case-
study) 
Обмін думками 
(think-pair-share) 
Навчальна 
дискусія / дебати 

Магістр 222 Медицина 100 Немає 
9-10 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
соціально-економіч-
них  детермінант на 
стан здоров’я 

індивідуума, сім’ї, 
популяції. 
Здатність до 
проведення аналізу 
діяльності лікаря, 
підрозділу, закладу 
охорони здоров’я, 
забезпечення якості 

медичної допомоги і 
підвищення ефек-
тивності викорис-
тання медичних 
ресурсів. 

PHARMACOECONOMICS 

Department of 

Public Health 
Bulhakova A. O.   

Ability to abstract 
thinking, analysis, and 
synthesis. 

Ability to learn, 
master modern 
knowledge, and apply 
the knowledge in 
practice. 
Knowledge and 
understanding of the 
subject area and 

professional activity 
comprehension. 
Ability to use 
information and 
communication 
technologies. 
Ability to conduct 
epidemiological and 

medical-statistical 
research of public 
health; ability to 

Critically comprehend and 
apply modern pharma-
ceutical theories, 

concepts, principles, 
pharmacoeconomic 
methods, methods and 
technologies of medical 
sphere. 
Acquire new knowledge in 
the field of medicine and 
public health and integrate 

them with existing ones. 
Interpret research results in 
the field of medicine and 
healthcare quality, draw 
reasonable conclusions and 
provide appropriate 
recommendations for 
improvement of the health 

system, based on the results 
pharmacoeconomical and 
medical research. 

Case-study 
Think-pair-share 

Discussion / 
debates 

Master 
 
222 Medicine 
 

100 
There are no 
specific 
preprequisites 

9, 10 

semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
process governmental, 
social, economic, and 
medical information.  

Ability to assess the 
influence of socio-
economic 
determinants on the 
health of a person, 
family, or population. 
Ability to analyze 
activity of a doctor, 

department, or 
healthcare institution; 
to carry out measures 
for providing 
healthcare quality and 
to increase the 
efficiency of medical 
resources.  

ВІЙСЬКОВА ТОКСИКОЛОГІЯ ТА РАДІОЛОГІЯ 

Кафедра екстреної 

медичної 
допомоги та 
медицини 
катастроф 

Касян С. М. 

Здатність до 
визначення 
необхідного 
переліку 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та 
оцінки їх 

результатів. 
Здатність до 
встановлення 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання. 
Здатність до 
визначення 

принципів та 
характеру лікування 
захворювань. 

Знати клініку та основні 
принципи лікування 
уражених отруйними, 
сильнодіючими отруйними 
речовинами, компонентами 
ракетних палив і 
технічними рідинами. 
Діагностувати ураження 

бойовими отруйними та 
сильнодіючими отруйними 
речовинами, іонізуючим 
випромінюванням. 
Надавати невідкладну 
медичну допомогу при 
ураженні бойовими 
отруйними та 

сильнодіючими отруйними 
речовинами, іонізуючим 
випромінюванням. 

Практичні 
заняття, із 
застосуванням 
активних методів 

навчання, 
дискусії, 
проблемні 
заняття, практико-
орієнтоване 
навчання, e-
learning 

Магістр 
222 Медицина 
228 Педіатрія 

150 

Знання з 
анатомії та 

фізіології 
людини, 
фармакології 
та медичної 
рецептури 

9, 10 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Навички надання 
екстреної медичної 
допомоги. 

 

MILITARY TOXICOLOGY AND RADIOLOGY 

Department of 
Emergency 
Medical Care and 
Disaster Medicine 

Kasyan S. M. 

Ability to determine 
the required list of 
laboratory and 
instrumental studies 
and evaluate their 
results. 

Ability to establish a 
preliminary and 
clinical diagnosis of 
the disease. 
Ability to determine 
the principles and 
nature of disease 
treatment. 
Emergency care 

skills. 

Know the clinic and the 
basic principles of treatment 
of those affected by toxic, 
potent toxic substances, 
components of rocket fuels 

and technical fluids. 
Тo diagnose lesions with 
combat poisons and potent 
poisons, ionizing radiation. 
Provide emergency medical 
care in case of damage by 
poisonous and potent 
poisonous substances, 
ionizing radiation. 

Practical classes, 
using active 

teaching methods, 
discussions, 
problem-based 
classes, practice-
oriented learning, 
e-learning 

Magister 222 Medicine 150 

Required 
knowledge of 

human 
anatomy and 
physiology, 
pharmacology 
and medical 
formulations 

9, 10 
semester 

СЕКЦІЙНИЙ КУРС 

Патологічної 
анатомії 

 

Романюк А.  М. 
Москаленко Р. А.  
Кузенко Є. В.  
Гирявенко Н. І.  
Карпенко Л. І.  
Линдін М. С.  

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу.  
Здатність вчитися, 

оволодівати сучас-
ними знаннями та 
застосовувати їх у 
практичних ситуа-
ціях. 
Знання та розуміння 
предметної області 
та розуміння профе-

сійної діяльності.  
Здатність до адап-
тації та дії в новій 

Розв’язувати ситуаційні 
завдання з питань 
організації 
патологоанатомічної 
служби, проведення 

розтинів трупів, 
формування 
патологоанатомічного 
діагнозу та написання 
лікарського свідоцтва про 
смерть. 
Приймати участь в 
розтинах трупів, 

дотримуючись 
відповідних етичних та 
юридичних норм, 

Case-based 
learning (CBL). 
Навчання на 
основі аналізу 
клінічного 

випадку, ситуації 
Team-based 
learning (TBL). 
Командно-
орієнтоване 
навчання. 
Research-based 
learning (RBL). 

Навчання через 
дослідження. 
Аналіз 

Магістр 
 

222 Медицина 
228 Педіатрія 

 

200 

Студенти з 
вихідними 
знаннями 
теоретичних 

і клінічних 
медичних 
дисциплін. 

9, 10 
семестри 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
ситуації. 
Здатність приймати 
обґрунтовані рішен-

ня; працювати в 
команді; навички 
міжособистісної 
взаємодії. 
Здатність до вико-
ристання інформа-
ційних і комуніка- 
ційних технологій. 

Здатність збирати 
медичну інформацію 
про пацієнта і ана - 
лізувати клінічні 
дані. 
Здатність до визна-
чення необхідного 
переліку лобора - 

торних та 
інструмен-тальних 
досліджень та 
оцінки їх резуль- 
татів. 
Здатність до вста-
новлення поперед-
нього та клінічного 
діагнозу захворю-

вання. 
Здатність до ведення 
медичної докумен-
тації, в тому 
числі електронних 
форм. 
Здатність розроб-
ляти і реалізовувати 

наукові та приклад- 
ні проекти у сфері 
охорони здоров’я. 

формувати 
патологоанатомічні 
діагнози, виписувати 

лікарське свідоцтво про 
смерть. 
Проводити порівняльну 
характеристику 
клінічного та 
патологоанатомічного 
діагнозів. Знати категорії 
розходжень діагнозів. 

Організовувати роботу 
лікувально-контрольних 
комісій (ЛКК) та 
проводити клініко-
патологоанатомічні 
конференцій. 
Досліджувати 
операційний та 

біопсійний матеріал в 
патологоанатомічному 
відділенні.  
Розв’язувати складні 
задачі і проблеми, які 
виникають у професійній 
діяльності.  
Зстосовувати отримані 
знання в практичних 

ситуаціях при проведенні 
диференційної 
діагностики .захворювань. 

конкретних 
ситуацій (Case-
study) 

Мозковий штурм  
Навчальна 
дискусія / дебати 
Метод 
демонстрацій 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

SECTIONAL COURSE 

Pathological 
anatomy 
 

Romaniuk A.   
Moskalenko R. 
Kuzenko Y.  

Hyriavenko N.  
Karpenko L.  
Lyndin M.  

Ability to abstract 
thinking, analysis, and 
synthesis. 

Ability to learn, 
master modern 
knowledge, and apply 
the knowledge in 
practice. 
Knowledge and 
understanding of the 
subject area and 

professional activity 
comprehension. 
Ability to adapt and 
act in a new situation.  
GC 5. Ability to make 
reasoned decisions; 
teamwork ability; 
interpersonal skills. 

Ability to use 
information and 
communication 
technologies. 
Ability to collect 
medical information 
about the patient and 
analyze clinical data. 
Ability to determine 

the required set of 
laboratory and 
instrumental studies 
and to evaluate their 
results.  
Ability to establish a 
provisional and 
clinical diagnosis of 

disease. 
Ability to maintain 

Develop and consolidate 
theoretical knowledge by 
solving situational problems 
on the organization of the 
pathological service, 
performing of autopsy, 

formation of pathological 
diagnosis and writing a 
medical certificate of death. 
Participate in autopsies, 
adhering to the relevant 
ethical and legal norms, to 
form pathological 
diagnoses, to issue a 
medical certificate of death. 

Carry out a comparative 
characterization of clinical 
and pathological diagnoses. 
Know the categories of 
discrepancies in diagnoses. 
Master the basic provisions 
for organizing the work of 
medical control 

commissions (MCC) and 
conducting clinical and 
pathological conferences. 
Get acquainted with the 
study of surgical and biopsy 
material in the pathology 
department. Be able to 
solve complex problems 

and problems that arise in 
professional activities. Be 
able to apply the acquired 
knowledge in practical 
situations in the differential 
diagnosis of diseases. 

Case-based 
learning (CBL). 
Team-based 

learning (TBL). 
Research-based 
learning (RBL). 
Case-study 
Brain storm 
Educational 
discussion / 
debate 

Demonstration 
method 

Master  

 
 
222 Мedicine 
 
 

200 

Students with 
basic 
knowledge of 
theoretical 
and clinical 
medical 
disciplines. 

9, 10 

semesters 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
medical records, 
including electronic 
documents. 

Ability to develop and 
implement scientific 
and applied healthcare 
projects. 

ФТИЗІАТРІЯ 

Хірургії, травматології, 

ортопедії та фтизіатрії 

Дужий І.Д. 

Олещенко Г.П. 

Спроможність 
збирати медичну 
інформацію про 

пацієнта і 
аналізувати клінічні 
дані. 
Здатність до 
визначення 
необхідного 
переліку 
лабораторних та 
інструментальних 

досліджень та 
оцінки їх 
результатів.  
Здатність до 
встановлення 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання.  

Здатність до 
визначення необ-
хідного режиму 
праці, відпочинку та 
характеру харчуван-
ня при лікуванні 
захворювань. 
Здатність до 

визначення принци-
пів та характеру 
лікування захворю-

Визначати фактори 
ризику виникнення 
туберкульозу, 

використовувати 
принципи диспансеризації 
осіб з групи ризику 
захворювання на 
туберкульоз.  
Планувати схему 
обстеження хворого на 
туберкульоз.  
Визначати клінічні форми 

туберкульозу і сформулю-
вати клінічний діагноз 
відповідно до класифіка-
ції, пояснювати значення 
лабораторних, промене-
вих, інструментальних, 
мікробіологічних методів 
дослідження туберкуліно-

діагностики. 
Класифікувати осередки 
туберкульозної інфекції 
та використовувати в них 
принципи проведення 
заходів з інфекційного 
контролю. Визначити 
режими лікування хворих 

із різними клінічними 
формами туберкульозу та 
визначити критерії їх 

Інтерактивні 
лекції. Case-
based learning 

(CBL).  
Навчання на 
основі аналізу 
клінічного 
випадку, 
ситуації.  
Team-based 
learning (TBL). 

Командно-
орієнтоване 
навчання. 
Навчальна 
дискусія / 
дебати.  
Рольова гра. 
Research-based 
learning (RBL). 

Навчання через 
дослідження 

Магістр 
222 Медицина  

 
500 

Знання з 
анатомії, 

фізіології, 
гістології, 
мікробіології
вірусології та 
імунології, 
патофізіоло-
гії, патомор-
фології, 

рентгенології
фармакології 
пропедев-
тики 
внутрішньої 
медицини, 
пропедевтик
и педіатрії, 
гігієни та 

екології  

9-10 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
вань та виконання 
медичних маніпуля-
цій. 

Здатність до 
планування і прове-
дення профілактич-
них та протиепіде-
мічних заходів щодо 
інфекційних хвороб. 

вилікування  

PHTHISIOLOGY 

Department of 
Surgery, 
Traumatology, 
Orthopedics and 
Phthisiology 

Duzhyi I.D.  
Oleshchenko H. P. 

Ability to collect 

medical information 
about the patient and 
analyze clinical data. 
Ability to determine 
the required list of 
laboratory and 
instrumental studies 
and evaluate their 
results. 

Ability to establish a 
preliminary and 
clinical diagnosis of 
the disease. 
Ability to determine 
the required mode of 
work, rest and the 
nature of nutrition in 

the treatment of 
diseases. 
Ability to determine 
the principles and 
nature of disease 
treatment and medical 
manipulations. 

Ability to plan and 

carry out preventive 
and anti-epidemic 
measures against 

To determine the risk factors 
for tuberculosis, to use the 
principles of medical 
examination of persons at 
risk of tuberculosis. To plan 
the scheme of examination of 
the patient with tuberculosis. 
To determine clinical forms 

of tuberculosis and to 
formulate the clinical 
diagnosis according to 
classification, to explain 
value of laboratory, 
radiological, instrumental, 
microbiological methods of 
research of tuberculin 

diagnostics. Classify the foci 
of tuberculosis infection and 
use in them the principles of 
infection control measures. 
To determine the treatment 
regimens of patients with 
different clinical forms of 
tuberculosis and to determine 

the criteria for their treatment 

Interactive lectures. 
Case-based learning 
(CBL).  
Learning based on 
the analysis of a 
clinical case, 
situation.  
Team-based 

learning (TBL). 
Team-oriented 
training. 
Educational 
discussion / debate. 
Role play. 
Research-based 
learning (RBL). 
Learning through 

research 

Master 
222 Medicine 
 

500 

Knowledge of 

anatomy, 
physiology, 
histology, 
microbiology, 
virology and 
immunology, 
pathophysio-
logy, 

pathomorpho-
logy, radiology, 
pharmacology, 
propaedeutics 
of internal 
medicine, 
propaedeutics 
of pediatrics, 
hygiene and 

ecology and 
integrates 

9, 10 
semesters 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
infectious diseases. 

ЕНДОСКОПІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІРУРГІЇ 

Хірургії, травматології, 
ортопедії та фтизіатрії 

Ситнік О.Л. 
Даниленко І.А., 
Кравець О.В., 
Жданов С.М., 
Овечкін Д.В. 

 

Спроможність 
збирати медичну 
інформацію про 
пацієнта і 
аналізувати клінічні 
дані. 
Здатність до 
визначення 

необхідного 
переліку 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та 
оцінки їх 
результатів.  
Здатність до 

встановлення 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання.  
Здатність до 
визначення 
принципів та 
характеру лікування 

захворювань та 
виконання медичних 
маніпуляцій. 

 

Визначати тактику 

ведення хворих при 

різних патологічних 

станах зумовлених 

хірургічними 

нозологіями.  

Обґрунтовувати 

застосування основних 

інвазивних та 

неінвазивних 

діагностичних методів. 

Відшуковувати необхідну 

інформацію у професійній 

літературі та базах даних 

інших джерелах, 

аналізувати, оцінювати та 

застосовувати цю 

інформацію. 

Застосовувати сучасні 

цифрові технології, 

спеціалізоване програмне 

забезпечення, статистичні 

методи аналізу даних для 

розв’язання складних 

задач охорони здоров’я. 

Інтерактивні 
лекції. Навчання 

на основі аналізу 
клінічного 
випадку, ситуації 
(CBL). 
Командно-
орієнтоване 
навчання (TBL). 
Навчальна 

дискусія / 
дебати. 
Проблемно-
орієнтоване 
навчання. E-
learning. 

Магістр 
222 Медицина 
228 Педіатрія 

25 

Знання з 
анатомії 
людини, 
фізіології 
людини, 
гістології, 
патологічної 
анатомії, 

загальної 
хірургії, 
патофізіо-
логія. 

9, 10 
семестр 

ENDOSCOPIC TECHNOLOGIES IN SURGERY 

Department of 
Surgery, 
Traumatology, 

Orthopedics and 
Phthisiology 

Sitnik O.L.,  
Danilenko I.A. 
Kravets O.V., 

Zhdanov S.M, 
Ovechkin D.V. 

Ability to collect 
medical information 
about the patient and 
analyze clinical data. 

Ability to determine 
the required set of 
laboratory and 

Be able to determine the 
tactics of management of 
patients with various 
pathological conditions 

caused by surgical 
nosologies. 
Justify the use of basic 

Interactive 
lectures. Case-
based learning 
(CBL). Team-

based learning 
(TBL). Team-
orientedtraining. 

Master 
222 Medicine 
 

25 

Human 
Anatomy, 
Human 
Physiology, 

Histology, 
Pathological 
Anatomy, 

9, 10 
semesters 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
instrumental studies 
and to evaluate their 
results.  

Ability to establish a 
provisional and 
clinical diagnosis of 
disease. 
Ability to determine 
the principles of 
treatment and 
treatment modality 

and to perform 
medical procedures. 

invasive and non-invasive 
diagnostic methods. Search 
for the necessary 

information in the 
professional literature and 
databases of other sources, 
analyze, evaluate and apply 
this information. Apply 
modern digital 
technologies, specialized 
software, statistical data 

analysis methods to solve 
complex health problems. 

Educational 
discussion / 
debate. 

Problem-oriented 
learning. E-
learning  

Topical issues 
of general 
surgery, 

Pathophysiolo
gy. 

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНО СТИКА В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ  

Акушерства, 
гінекології та 
планування сім’ї 

Нікітіна І.М.. 

 Здатність вчитися, 
оволодівати 
сучасними знаннями 
та застосовувати їх у 
практичних 
ситуаціях.  

Знання та розуміння 
предметної галузі та 
розуміння професій-
ної діяльності. 
Здатність приймати 
обґрунтовані рішен-
ня; працювати в 
команді; навички 

міжособистісної 
взаємодії. 
Здатність до визна-
чення тактики 
ведення гінекологіч-
ної хворої. Навички 
підбору інструмен-
тальних, апаратних 

та інших функціо-
нальних методів 
діагностики в 

Вміти визначити необхід-
ні методи функціональної 
діагностики індивіду-
ально для кожного 
пацієнта. Знати пока-
зання, протипоказання та 
техніку проведення 

метода функціональної 
діагностики. 
Володіти навичками 
роботи з приладами для 
функціональної 
діагностики. 
Попереджувати та вчасно 
діагностувати ускладнен-
ня, що виникли при 

застосувані того чи 
іншого методу 
функціональної 
діагностики 

Практичні 
заняття, доповіді 
і презентації, 
 розв’язання 
ситуаційних 
завдань, 

командна  
робота (робота в 
малих групах), 
робота в 
симуляційному 
центрі 
(відпрацювання 
практичних 
навичок роботи з 

приладами та 
інструментарієм) 
 

Магістр 
222 Медицина 
 

30 

Знання 
біології, 
анатомії 
людини, 

нормальної 
фізіології, 
аудиторія  
на базі  
КЗ СОР  
«Обласний 
клінічний 
перинатальн
ий центр» 

. 

9, 10 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
акушерстві та 
гінекології та 
наявність навиків 

роботи з приладами 
для функціональної 
діагностики. 
Здатність до плану-
вання і проведення 
профілактичних та 
протиепідемічних 
заходів щодо 

інфекційних хвороб. 

FUNCTIONAL DIAGNOSTICS IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 

Obstetrics, 
gynecology and 
family planning 

Candidate of Medical Sciences, 
Assistant Suchostavets N.P 

GC2. Ability to learn, 
master modern 
knowledge and apply 
it in practical 
situations 
GC3. Knowledge and 
understanding of the 

subject area and 
understanding of 
professional activity. 
GC5. Ability to make 
informed decisions; 
work in a team; 
interpersonal skills. 
FC 8. Ability to 

determine the tactics 
of gynecological 
patient management. 
Skills in the selection 
of instrumental, 
hardware and other 
functional diagnostic 
methods in obstetrics 

and gynecology and 
the availability of 
skills in working with 

Вe able to determine the 
necessary methods of 
functional diagnosis 
individually for each 
patient. Know the 

indications, 
contraindications and 
techniques of the method of 
functional diagnosis. 
Mastering the skills of 
working with devices for 
functional diagnostics 
Prevent and timely diagnose 

complications arising from 
the use of a particular 
method of functional 
diagnosis 
Prevent and timely diagnose 
complications arising from 
the use of a particular 
method of functional 

diagnosis 

Practical classes, 
reports and 
presentations,   
solving situational 
problems, 
command 
work (work in 
small groups), 

work in the 
simulation center 
(practice of 
practical skills) 

Master 
 
222 Medicine 
 

30 

Knowledge of 
biology, 
human 
anatomy, 

normal 
physiology, 
audience on 
the base 
"Regional 
Clinical 
Perinatal 
Center" 
. 

9, 10 
semesters 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
devices for functional 
diagnostics. 
FC 10. Ability to plan 

and conduct 
preventive and anti-
epidemic measures 
for infectious 
diseases. 

ОСНОВИ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ  

Кафедра 
нейрохірургії та 
неврології з 
курсами 
психіатрії, 
наркології, 

медичної 
психології та 
професійних 
хвороб 

Юрченко А. В.  

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
 Здатність вчитися, 
оволодівати 
сучасними знаннями 
та застосовувати їх у 
практичних 

ситуаціях. 
Здатність приймати 
обґрунтовані 
рішення; працювати 
в команді; навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Аналізувати клінічні 
прояви захворювання та 

формувати алгоритм 
застосування 
рефлексотерапії. 
Демонструвати володіння 
простими способами 
проведення 
рефлексотерапії. 
Визначати особливості 
використання методів 

рефлексотерапії в різних 
медичних ситуаціях.  
Призначати методи 
рефлексотерапії в 
залежності від фази чи 
стадії 
патологічного процесу, 
індивідуальної 

реактивності. 

Семінари, 
проблемні 
заняття 
(дискусії, 

групова роботи, 
командно-
орієнтоване 
навчання, 
навчання на 
основі аналізу 
клінічного 
випадку,  метод 

демонстрацій, e-
learning 
тощо) 

Магістр 
 

222 Медицина 
228 Педіатрія 

300 

Знання з 
дисциплін 
базової 

підготовки  

9, 10 
семестр 

FUNDAMENTALS OF REFLEXOLOGY 

Department of 
Neurosurgery and 
Neurology with 
Courses of 
Psychiatry, 
Narcology, 

Medical 
Psychology and 

  
Yurchenko A. V. 

Ability to abstract 
thinking, analysis, and 
synthesis. 
Ability to learn, 
master modern 
knowledge, and apply 

the knowledge in 
practice. 

Analyze the clinical 
manifestations of the 
disease and form an 
algorithm for the use of 
reflexology. Demonstrate 
mastery of simple methods 

of reflexology. 
.To determine the features 

Interactive 
lectures, 
seminars, 
problematic 
classes 
(discussions, 

group work, сase-
based learning, 

Master 
 

222 Medicine 
 

300 

Knowledge 
gained from 
the basic 
training and 
compulsory 

subjects 

9, 10 
semesters 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Occupational 
diseases 

Knowledge and 
understanding of the 
subject area and 

professional activity 
comprehension.  
Ability to adapt and 
act in a new situation.  
Ability to make 
reasoned decisions; 
teamwork ability; 
interpersonal skills. 

of the use of reflexology 
methods in different 
medical situations. 

Prescribe reflexology 
methods depending on the 
phase or stage pathological 
process, individual 
reactivity. 
 

сase-based 
learning,  a 
method of 

demonstration, e-
learning 
etc.) 

РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА  

Онкології та 
радіології 

Івахнюк Ю. П.  

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність вчитися, 
оволодівати 
сучасними знаннями 
та застосовувати їх у 

практичних 
ситуаціях. 
Знання та розуміння 
предметної галузі та 
розуміння 
професійної 
діяльності. 
Здатність до 

адаптації та дії в 
новій ситуації. 
Здатність приймати 
обґрунтовані 
рішення; працювати 
в команді; навички 
міжособистісної 
взаємодії. 

Здатність до 
використання 
інформаційних і 

Виділяти та 
ідентифікувати провідні 
клінічні симптоми та 
синдроми (за списком 1); 
за стандартними 
методиками, використо-
вуючи попередні дані 
анамнезу хворого, дані 

огляду хворого, знання 
про людину, її органи та 
системи, встановлювати 
найбільш вірогідний 
нозологічний або синдро-
мний попередній 
клінічний діагноз захво-
рювання (за списком 2). 

Збирати інформацію про 
загальний стан пацієнта, 
оцінювати психомотор-
ний та фізичний розвиток 
пацієнта, стан органів та 
систем організму, на 
підставі результатів лабо-
раторних та інструмен-

тальних досліджень оці-
нювати інформацію щодо 
діагнозу (за списком 4). 

Практичні 
заняття; 
семінари, 
командна 
робота, проектна 
робота, кейс-
метод, дискусії, 

e-learning. 
 

 
Магістр 

 
Медицина 150 

Базові 

знання з 
анатомії, 
фізіології, 
терапії 
 

9, 10 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
комунікаційних 
технологій 
Визначеність і 

наполегливість щодо 
поставлених завдань 
і взятих обов’язків. 
Спроможність 
збирати медичну 
інформацію про 
пацієнта і 
аналізувати клінічні 

дані. 
Здатність до 
визначення 
необхідного 
переліку 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та 

оцінки їх 
результатів. 
Здатність до 
встановлення 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання. 
Здатність до 
визначення 

необхідного режиму 
праці, відпочинку та 
характеру 
харчування при 
лікуванні 
захворювань. 
Здатність до 
визначення 

принципів та 
характеру лікування 
захворювань та 

Визначити головний 
клінічний синдром або 
чим обумовлена тяжкість 

стану потерпілого/пост-
раждалого (за списком 3) 
шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення 
та оцінки стану людини за 
будь-яких обставин 
(вдома, на вулиці, закладі 
охорони здоров’я, його 

підрозділі) у т.ч. в умовах 
надзвичайної ситуації та 
бойових дій, в польових 
умовах, в умовах нестачі 
інформації та обмеженого 
часу. 
Визначати характер та 
принципи лікування 

хворих (консервативне, 
оперативне) із захворю-
ваннями (за списком 2) в 
умовах закладу охорони 
здоров’я, вдома у хворого 
та на етапах медичної 
евакуації, в т.ч. у польо-
вих умовах, на підставі 
попереднього клінічного 

діагнозу, дотримуючись 
відповідних етичних та 
юридичних норм, шляхом 
прийняття обґрунтованого 
рішення за існуючими 
алгоритмами та стандарт-
ними схемами, у разі 
необхідності розширення 

стандартної схеми вміти 
обґрунтувати персоніфі-
ковані рекомендації під 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
виконання медичних 
маніпуляцій. 
Здатність до 

діагностування 
невідкладних станів, 
визначення тактики 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
проведення 
лікувально-
евакуаційних 

заходів. 

контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної установи. 

RADIATION MEDICINE 

Oncology and 
Radiology 

Ivakhniuk Yu. P. 

Ability to abstract 
thinking, analysis, and 
synthesis. 
Ability to learn, 
master modern 
knowledge, and apply 
the knowledge in 
practice. 

Knowledge and 
understanding of the 
subject area and 
professional activity 
comprehension.  
Ability to adapt and 
act in a new situation.  
Ability to make 
reasoned decisions; 

teamwork ability; 
interpersonal skills. 
Ability to use 
information and 
communication 
technologies. 
Determination and 
persistence on the 

tasks and 

To detect and identify the 
leading clinical symptoms 
and syndromes (according 
to the List 1); to establish 
the most probable 
nosological or syndromic 
preliminary clinical 
diagnosis of diseases 

(according to the List 2) 
using standard methods, 
preliminary data of the 
patient's anamnesis, 
patient's examination data, 
and knowledge about a 
human, his organs and 
systems. 
To collect information 

about the patient's general 
condition; to assess the 
patient's psychomotor and 
physical development and 
the state of organs and 
systems of the body; to 
assess information on the 
diagnosis (according to the 

List 4) based on laboratory 

Practical training; 
seminars, 
teamwork, project 

work, case 
method, 
discussions,  
e-learning. 

Master 
 

222 Medicine 
 

150 

Basic 
knowledge of 

anatomy, 
physiology, 
therapy 

9, 10th 
semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
commitments 
undertaken. 
Ability to collect 

medical information 
about the patient and 
analyze clinical data. 
Ability to determine 
the required set of 
laboratory and 
instrumental studies 
and to evaluate their 

results.  
Ability to establish a 
provisional and 
clinical diagnosis of 
disease.  
Ability to determine 
the necessary mode of 
work, rest, and diet in 

the treatment course. 
Ability to determine 
the principles of 
treatment and 
treatment modality 
and to perform 
medical procedures. 
Ability to diagnose 
medical emergencies, 

determine the 
approach to 
emergency medical 
care, implement 
medical evacuation 
procedures. 

and instrumental findings. 
To detect the key clinical 
syndrome or the reason for 

patient's condition severity 
(according to the List 3) via 
informed decision and 
evaluation of the person's 
state under any circu-
mstances (at home, in the 
street, at a healthcare 
facility), including under 

emergency and military 
operation conditions, in the 
field, with a lack of 
information and limited 
time. 
To determine the nature and 
treatment principles 
(conservative, operative) in 

patients with diseases 
(according to the List 2) at a 
healthcare facility, at 
patient's home or during 
medical evacuation process 
(including in the field), 
based on the provisional 
clinical diagnosis and 
observing the relevant 

ethical and legal norms, by 
making a reasonable 
decision according to 
existing algorithms and 
standard procedures based 
on the principles of 
evidence-based medicine; if 
needed to go beyond the 

standard scheme, to sub-
stantiate the personalized 
recommendations under 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
control of a supervising 
doctor at a medical facility. 

КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ 

Біофізики, 
біохімії, 
фармакології та 
біомолекулярної 
інженерії 

Рощупкін А.О., 
ГлущенкоН.В., 
Василишин Х.І. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу  
Знання та розуміння 

предметної області 
та розуміння профе-
сійної діяльності. 
Здатність вчитися і 
оволодівати сучас-
ними знаннями. 
Здатність до 
пошуку, оброблення 

та аналізу інфор-
мації з різних 
джерел. 
 
 
 

Розв’язувати складні 
задачі і проблеми у галузі 
охорони здоров’я за 
спеціальністю «Медици-
на» у професійній діяль-
ності або у процесі 
навчання, що передбачає 
проведення досліджень 

та/або здійснення іннова-
цій та характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог. 
Інтерпретувати і врахову-
вати у клінічній практиці 
особливості клінічної 
фармакокінетики, 
фармакодинаміки, 

побічної дії та взаємодії 
основних груп лікарських 
засобів у пацієнтів різного 
віку, супутніх захворю-
вань та супутньої терапії; 
Передбачати наслідки 
взаємодії ліків при 
комбінованому вико рис-

танні та володіти навич-
ками профілактики і 
корекції небажаних 
ефектів лікарських 
засобів; 
Оцінювати співвідношен-
ня користь/ризик при 
застосуванні лікарських 

засобів. 

Практико- 
орієнтоване  
навчання 
Аналіз  
конкретних  
ситуацій  

(Case-study) 
Рольова гра 
Case-based  
learning (CBL).  
Навчання  
на основі  
аналізу  
клінічного  

випадку,  
ситуації 
Team-based  
learning (TBL).  
Командно- 
орієнтоване  
навчання 

Магістр 

  

222 Медицина 

228 Педіатрія 
200 

Попередне 
успішне 
вивчення 
наступних 
дисциплин : 
анатомія 
людини, 

латинська 
мова та 
медична 
термінологія,
біологічна та 
біоорганічна 
хімія, 
патофізіологі

я, фізіологія, 
фармакологія
,мікробіологі
я, вірусологія 
та 
імунологія, 
клінічні 
дисципліни 

Не 
раніше 9 
семестру 

CLINICAL PHARMACOLOGY 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Biophysics, 
biochemistry, 
pharmacology and 
biomolecular 

engineering 

Roshchupkin A.O., 
Hluschenko N.V., 
Vasilishin Kh.I. 

Ability to abstract 
thinking, analysis, and 
synthesis. 

Knowledge and 
understanding of the 
subject area and 
professional activity 
comprehension.  
Skills in information 
and communication 
technologies 

 

Тo solve complex problems 
and problems in the field of 
health care in the specialty 

"medicine" in professional 
activities or in the learning 
process, which involves 
research and / or innovation 
and is characterized by 
uncertainty of conditions 
and requirements. to 
interpret and take into 

account in clinical practice 
the features of clinical 
pharmacokinetics, 
pharmacodynamics, side 
effects and interactions of 
the main groups of drugs in 
patients of different ages, 
comorbidities and 

concomitant therapy; 
to anticipate the 
consequences of drug 
interactions in combination 
and have the skills to 
prevent and correct side 
effects of drugs; 
to evaluate the benefit / risk 
balance of drugs. 

Practice-oriented  
Learning 

Role play 
Analysis of 
specific situations 
(Case-study) 
Case-based 
learning (CBL). 
Team-based 
learning (TBL). 

Master 
 

222 Medicine 
 

400 

Knowledge of 
human 
anatomy, 
Latin 
language and 
medical 
terminology, 

biological and 
bioorganic 
chemistry, 
pathophysiolo
gy, 
physiology, 
pharmacology
, 

microbiology, 
virology and 
immunology, 
clinical 
disciplines 

not earlier 
9 
semester 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ COVID-19 

Кафедра 
інфекційних 
хвороб з 
епідеміологією 

Клименко Н. В.  
Саєнко О. С. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 

ситуаціях. 
Знання та розуміння 
предметної області та 

Здобути навички опи- 
тування та обстеження 
пацієнта. Обгрунтовувати 
та застосовувати клінічні 
методи для розуміння 
проявів COVID-19 
Здійснювати діагностику 

COVID-19. 
Засвоїти протокол 
лікування COVID-19. 

Практика,  

семінари, 
командна робота, 
проблемні заняття 

 

Магістр 
  

222 Медицина 
228 Педіатрія 

200 

Спеціальні 
вхідні вимоги 

відсутні, 

аудиторія на 
базі кафедри 
інфекційних 

хвороб з 
епідеміоло-

гією 

9, 10 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
розуміння 
професійної 
діяльності. 

Знати профілактику 
COVID-19 

 

CURRENT ISSUES OF COVID-19 

Department of 
Infectious Diseases 
and Epidemiology 

Saienko O.   

Ability to abstract 
thinking, analysis and 
synthesis. 

Ability to apply 
knowledge in 
practical situations. 
Knowledge and 
understanding of the 
subject area and 
understanding of 
professional activity. 

Get patient interviewing 
and examination skills. 
Justify and apply clinical 
methods to understand the 
manifestations of COVID-
19 
Carry out diagnostics of 

COVID-19. 
Master the COVID-19 
treatment protocol. 
Know the prevention of 
COVID-19 

Practice, 
seminars, 
teamwork, 
problem-solving 
classes 

Master 
 

222 Medicine 
 

200 

There are no 
special entrance 

requirements, 
the audience is 
based on the 

Department of 
Infectious 

Diseases and 
Epidemiology 

9, 10 
semester 

ОСНОВИ СТОМАТОЛОГІЇ 

Стоматології Циганок О. В.  

Знання та розуміння 
предметної галузі та 
розуміння  
професійної 
діяльності. Здатність 
збирати медичну 
інформацію про 
пацієнта і аналізувати 

клінічні дані. 
Здатність до 
визначення принципів 
та характеру 
лікування та 
профілактики 
захворювань. 

Розуміння та знання 
фундаментальних і 
клінічних біомедичних 

наук, на рівні достатньому 
для вирішення професійних 
задач у сфері охорони 
здоров’я. Спеціалізовані 
концептуальні знання, що 
включають наукові 
здобутки у сфері охорони 
здоров’я і є основою для 

проведення досліджень, 
критичне осмислення 
проблем у сфері медицини 
та дотичних до неї 
міждисциплінарних 
проблем. Встановлювати 
остаточний клінічний 
діагноз шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та 
аналізу отриманих 

Case-based learning 
(CBL). Навчання 
на основі аналізу 
клінічного 
випадку, 
ситуації. Team-

based learning 
(TBL). Командно-
орієнтоване 
навчання. 
Research-based 
learning (RBL). 
Навчання через 
дослідження. 

Рольова гра. 
Мозковий штурм. 
Навчальна 
дискусія / дебати  

Магістр 
  

222 Медицина 
228 Педіатрія 

25 

Після 
вивчення 
дисциплін 
«Анатомія 

людини», 
«Патофізіологі

я», 
«Патоморфоло

гія», 
«Внутрішня 
медицина», 
«Педіатрія», 

«Фармакологі
я» 

9,10 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
суб’єктивних і об’єктивних 
даних клінічного, 
додаткового обстеження, 

проведення диференційної 
діагностики, дотримуючись 
відповідних етичних і 
юридичних норм, під 
контролем лікаря- 
керівника в умовах закладу 
охорони здоров’я.  

BASICS OF DENTISTRY 

Dentistry Tsyhanok A.  

Knowledge and 
understanding of the 
subject area and 
professional activity 

comprehension. 
Ability to collect 
medical information 
about the patient and 
analyze clinical data. 
Ability to establish a 
provisional and 
clinical diagnosis of 

disease. Ability to 
determine the 
principles of 
treatment, treatment 
modality and 
prophylaxis. 

To understand and know 
basic and clinical 
biomedical sciences, at a 
level sufficient for solving 
professional problems in the 
field of healthcare. To have 
specialized conceptual 
knowledge, including 
scientific achievements in 

the field of healthcare, that 
provide the basis for 
research; to perform critical 
re-evaluation of the 
problems in the field of 
medicine and related 
interdisciplinary issues. To 
establish a final clinical 

diagnosis at a medical 
institution under control of 
a supervising doctor by 
means of informed decision 
and analysis of the obtained 
subjective and objective 
data of clinical and 
additional examinations, 

and differential diagnosis, 
following the relevant 
ethical and legal norms.  

Case-based 
learning (CBL).  
Team-based 
learning (TBL).  

Research-based 
learning (RBL).  
Role play 
Brainstorm 
Educational 
discussion / 
debate 

Master 
22 Healthcare 
222 Medicine 

25 

After studying 
the disciplines 
"Human 
Anatomy", 
"Pathophysiol

ogy", 
"Pathomorpho
logy", 
"Internal 
Medicine", 
"Pediatrics", 
"Pharmacolog
y" 

9, 10 
semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ІНВАЗИВНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

Внутрішньої 
медицини з 
центром 
респіраторної 
медицини 

Погорєлова О.С. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 

синтезу. 
Здатність вчитися і 
оволодівати 
сучасними 
знаннями. 
Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 

ситуаціях. 
Знання та розуміння 
інтервенційної 
кардіології та 
розуміння  
професійної 
діяльності. 
Здатність до 

адаптації та дії в 
новій ситуації. 
Здатність приймати 
обґрунтовані 
рішення. 
Здатність працювати 
в команді. 
Здатність до 
міжособистісної 

взаємодії. 
Здатність 
спілкуватись 
іноземною мовою. 
Здатність 
використовувати 
інформаційні і 
комунікаційні 

технології. 
Вміти збирати 

1. Вміти збирати медичну 
інформацію про пацієнта 
і аналізувати клінічні 
дані (навички опитування 
пацієнта), проводити 
стратифікацію ризику і 

визначення часу 
проведення ПКВ хворим 
на ГКС без підйому 
сегмента ST. 

2. Оволодіти навичками 
інтерпретації даних 
проведення 
коронароангіографії. 

3. Вміти користуватися 
оціночними шкалами для 
визначення ступеня 
ураження коронарних 
судин і вибору метода 
реваскуляризації. 

4. Інтерпретувати, 
аналізувати та 
узагальнювати дані, 

отримані при застосуванні 
таких методів діагностики 
як КАГ та ЕКГ у хворих 
на різні форми ішемічної 
хвороби серця. 

Практичні 
заняття із 
використанням: 

1) сase-based 
learning (CBL)- 
навчання на 
основі аналізу 
клінічного 
випадку, ситуації 

2) team-based 
learning (TBL) - 

командно-
орієнтованого 
навчання 

3) Обміну думками 
(think-pair-share) 

4) Рольової гри 
5) Мозкового 

штурму 
6) Навчальної 

дискусія / 
дебатів 

Магістр 
222 Медицина 

 
25 

Студент 
повинен 
володіти 

знаннями із  

нормальної 
анатомії, 

нормальної 
фізіології 
серцево-
судинної 
системи, 

патологічної 

фізіології, 
топографічно

ї анатомії,  
рентгенології

, 
електрокарді

ографії, 
фармакології 
при серцево-

судинній 
патології 

 

9,10 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
медичну 
інформацію про 
пацієнта і 

аналізувати клінічні 
дані (навички 
опитування 
пацієнта), провести 
стратифікацію 
ризику і визначення 
часу проведення 
ПКВ хворим на ГКС 

без підйому 
сегмента ST. 
Володіти 
навичками 
інтерпретації даних 
проведення 
коронароангіографії. 
Інтерпретувати, 

аналізувати та 
узагальнювати дані, 
отримані при 
застосуванні таких 
методів діагностики 
як коронароангіо-
графії та ЕКГ у 
хворих на різні 
форми ішемічної 

хвороби серця. 
Вміти користуватися 
оціночними 
шкалами для 
визначення ступеня 
ураження 
коронарних судин і 
вибору метода 

реваскуляризації 
Володіти 
морально-деонто-



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
логічними 
принципами  ме-
дичного фахівця та 

принципами фахо-
вої субординації, 
вміти працювати в 
команді, 
використовувати 
фахову лексику у 
практичній 
діяльності. 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

Внутрішньої 
медицини з 
центром 
респіраторної 
медицини 

Погорєлова О.С. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу.                    
Здатність вчитися і 
оволодівати сучас-
ними знаннями.  
Здатність 

застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях.               
Знання та розуміння 
предметної галузі та 
розуміння  
професійної 
діяльності.                     

Здатність до 
адаптації та дії в 
новій ситуації.           
Здатність приймати 
обґрунтовані 
рішення.                     
Здатність працювати 
в команді.  

Здатність до 
міжособистісної 
взаємодії.                     

Здобути навички 
опитування та 
об'єктивного обстеження 
пацієнта. Обґрунтовувати 
та застосувати клінічні 
методи для розуміння 
проявів хвороб. 
Проводити диференційну 

діагностику захворювань 
внутрішніх органів, 
формулювати клінічний 
діагноз на підставі 
оцінювання результатів 
лабораторних та 
інструментальних методів 
досліджень. 

Оволодіти навичками 
функціональних методів 
діагностики при 
захворюваннях 
внутрішніх органів. Вміти 
обрати метод 
функціонального 
обстеження в залежності 

від патології для 
проведення 
диференціальної 

Інтерактивні 

лекції; 
Аналіз 
конкретних 
ситуацій (Case-
based learning 
(CBL)); 
Мозковий 
штурм; 

Рольова гра; 
Навчальна 
дискусія / 
дебати; 
Навчання в 
команді (Team-
based learning 
(TBL));  
Навчання, 

орієнтоване на 
дослідження 
(Research-based 
learning (RBL)) 

Магістр 
222 Медицина 
 

100 

Базові 
знання з 
анатомії, 
фізіології, 
пропедевтик
и внутрішніх 

хвороб  

11, 12 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Здатність 
спілкуватись 
іноземною мовою. 

Здатність викорис-
товувати 
інформаційні і 
комунікаційні 
технології.              
Здатність до 
пошуку, опрацюван-
ня та аналізу 

інформації з різних 
джерел.   
Визначеність і 
наполегливість щодо 
поставлених завдань 
і взятих обов’язків. 
Усвідомлення 
рівних можливостей 

та гендерних 
проблем.                 
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 

діагностики захворювань 
внутрішніх органів. 
Інтерпретувати, 

аналізувати та 
узагальнювати дані, 
отримані при застосуванні 
функціональних методів 
діагностики відповідно до 
поставленої мети, завдань 
та критеріїв досягнення 
очікуваних результатів 

при вивченні патології. 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
та примножувати 
моральні, культурні, 
наукові цінності і 

досягнення 
суспільства на 
основі розуміння 
історії та 
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. 
Здатність збирати 
медичну інформацію 
про пацієнта і 
аналізувати клінічні 
дані. 

Здатність до 
визначення 
необхідного 
переліку 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та 
оцінки їх 

результатів. 
Здатність до 
встановлення 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання. 

Здатність до 
визначення 
необхідного режиму 
праці та відпочинку 
при лікуванні та 
профілактиці 
захворювань. 
Здатність до 

визначення 
характеру 
харчування при 
лікуванні та 
профілактиці 
захворювань. 
Здатність до 
визначення 

принципів та 
характеру лікування 
та профілактики 
захворювань. 
Здатність до 
діагностування 
невідкладних станів. 
Здатність до 
визначення тактики 

та надання екстреної 
медичної допомоги. 
Здатність до 
проведення 
лікувально-
евакуаційних 
заходів. 
Здатність до 

виконання медичних 
маніпуляцій. 
Здатність 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
розв'язувати медичні 
проблеми у нових 
або незнайомих 

середовищах за 
наявності неповної 
або обмеженої 
інформації з 
урахуванням 
аспектів соціальної 
та етичної 
відповідальності. 

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 14. Здатність до 
планування і 
проведення 
профілактичних та 
протиепідемічних 
заходів щодо 

інфекційних хвороб. 
ФК 15. Здатність до 
проведення 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
експертизи 
працездатності. 
ФК 16. Здатність до 

ведення медичної 
документації, в тому 
числі електронних 
форм. 
ФК 17. Здатність до 
оцінювання впливу 
навколишнього 
середовища, 

соціально-
економічних та 
біологічних 
детермінант на стан 
здоров’я 
індивідуума, сім’ї, 
популяції. 
ФК 18. Здатність до 

проведення аналізу 
діяльності лікаря, 
підрозділу, закладу 
охорони здоров’я, 
забезпечення якості 
медичної допомоги і 
підвищення 
ефективності 
використання 

медичних ресурсів. 
ФК 19. Здатність до 
організації та 
інтеграції надання 
медичної допомоги 
населенню та 
проведення 
маркетингу 

медичних послуг.  
ФК 20. Здатність до 
проведення 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
епідеміологічних та 
медико-
статистичних 

досліджень здоров’я 
населення; обробки 
соціальної, 
економічної та 
медичної 
інформації. 
ФК 21. Зрозуміло і 
неоднозначно 

доносити власні 
знання, висновки та 
аргументацію з 
проблем охорони 
здоров’я та 
дотичних питань до 
фахівців і 
нефахівців, зокрема 

до осіб, які 
навчаються. 
ФК 22. Здатність 
управляти робочими 
процесами у сфері 
охорони здоров’я, 
які є складними, 
непередбачуваними 
та потребують нових 

стратегічних 
підходів. 
ФК 23. Здатність 
розробляти і 
реалізовувати 
наукові та прикладні 
проекти у сфері 
охорони здоров’я. 

ФК 24. Дотримання 
етичних принципів 
при роботі з 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами. 

ФК 25. Дотримання 
професійної та 
академічної 
доброчесності, нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих наукових 
результатів. 

ПАЛІАТИВНА ТА ХОСПІСНА МЕДИЦИНА 

Онкології та 
радіології 

Винниченко І.О. 
Привалова А.О. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність вчитися, 
оволодівати 
сучасними знаннями 
та застосовувати їх у 

практичних 
ситуаціях. 
Знання та розуміння 
предметної галузі та 
розуміння 
професійної 
діяльності. 
Здатність до 

адаптації та дії в 
новій ситуації. 
Здатність приймати 
обґрунтовані 
рішення; працювати 
в команді; навички 
міжособистісної 
взаємодії. 

Здатність до 
використання 
інформаційних і 

Виділяти та ідентифікувати 
провідні клінічні симптоми 
та синдроми (за списком 1); 
за стандартними методи-
ками, використовуючи 
попередні дані анамнезу 
хворого, дані огляду 
хворого, знання про 

людину, її органи та 
системи, встановлювати 
найбільш вірогідний 
нозологічний або 
синдромний попередній 
клінічний діагноз 
захворювання (за списком 
2). 

Збирати інформацію про 
загальний стан пацієнта, 
оцінювати психомоторний 
та фізичний розвиток 
пацієнта, стан органів та 
систем організму, на 
підставі результатів 
лабораторних та 

інструментальних 
досліджень оцінювати 
інформацію щодо діагнозу 

Практичні 
заняття; семінари, 

командна робота, 
проектна робота, 
кейс-метод, 
дискусії, e-
learning. 
 

Магістр 
222 Медицина 
228 Педіатрія 

250 

Базові знання 

з анатомії, 
фізіології, 
латинської 
мови 
 

11, 12 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
комунікаційних 
технологій 
Визначеність і 

наполегливість щодо 
поставлених завдань 
і взятих обов’язків. 
Спроможність 
збирати медичну 
інформацію про 
пацієнта і 
аналізувати клінічні 

дані. 
Здатність до 
визначення 
необхідного 
переліку 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень та 

оцінки їх 
результатів. 
Здатність до 
встановлення 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання. 
Здатність до 
визначення 

необхідного режиму 
праці, відпочинку та 
характеру 
харчування при 
лікуванні 
захворювань. 
Здатність до 
визначення 

принципів та 
характеру лікування 
захворювань та 

(за списком 4). 
Визначити головний 
клінічний синдром або чим 

обумовлена тяжкість стану 
потерпілого/постраждалого 
(за списком 3) шляхом 
прийняття обґрунтованого 
рішення та оцінки стану 
людини за будь-яких 
обставин (вдома, на вулиці, 
закладі охорони здоров’я, 

його підрозділі) у т.ч. в 
умовах надзвичайної 
ситуації та бойових дій, в 
польових умовах, в умовах 
нестачі інформації та 
обмеженого часу. 
Визначати характер та 
принципи лікування хворих 

(консервативне, 
оперативне) із 
захворюваннями (за 
списком 2) в умовах 
закладу охорони здоров’я, 
вдома у хворого та на 
етапах медичної евакуації, 
в т.ч. у польових умовах, на 
підставі попереднього 

клінічного діагнозу, 
дотримуючись відповідних 
етичних та юридичних 
норм, шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення за 
існуючими алгоритмами та 
стандартними схемами, у 
разі необхідності 

розширення стандартної 
схеми вміти обґрунтувати 
персоніфіковані 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
виконання медичних 
маніпуляцій. 
Здатність до 

діагностування 
невідкладних станів, 
визначення тактики 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
проведення 
лікувально-
евакуаційних 

заходів. 

рекомендації під контролем 
лікаря-керівника в умовах 
лікувальної установи. 

PALLIATIVE AND HOSPITAL MEDICINE 

Oncology and 
Radiology 

Vynnychenko I.O. 
Pryvalova A.O. 

Ability to abstract 
thinking, analysis, and 
synthesis. 
Ability to learn, master 
modern knowledge, and 
apply the knowledge in 
practice. 

Knowledge and 
understanding of the 
subject area and 
professional activity 
comprehension.  
Ability to adapt and act 
in a new situation.  
Ability to make 

reasoned decisions; 
teamwork ability; 
interpersonal skills. 
Ability to use 
information and 
communication 
technologies. 
Determination and 

persistence on the tasks 
and commitments 
undertaken. 

To detect and identify the 
leading clinical symptoms 
and syndromes (according to 
the List 1); to establish the 
most probable nosological or 
syndromic preliminary 
clinical diagnosis of diseases 

(according to the List 2) 
using standard methods, 
preliminary data of the 
patient's anamnesis, patient's 
examination data, and 
knowledge about a human, 
his organs and systems. 
To collect information about 

the patient's general 
condition; to assess the 
patient's psychomotor and 
physical development and the 
state of organs and systems 
of the body; to assess 
information on the diagnosis 
(according to the List 4) 

based on laboratory and 
instrumental findings. 
To detect the key clinical 

Practical training; 
seminars, 
teamwork, project 
work, case method, 
discussions, e-

learning. 

Master 222 Medicine 250 

Basic 

knowledge of 

anatomy, 

physiology, 

Latin 

11, 12 

semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Ability to collect 
medical information 
about the patient and 

analyze clinical data. 
Ability to determine the 
required set of 
laboratory and 
instrumental studies 
and to evaluate their 
results.  
Ability to establish a 

provisional and clinical 
diagnosis of disease.  
Ability to determine the 
necessary mode of 
work, rest, and diet in 
the treatment course. 
Ability to determine the 
principles of treatment 

and treatment modality 
and to perform medical 
procedures. 
Ability to diagnose 
medical emergencies, 
determine the approach 
to emergency medical 
care, implement 
medical evacuation 

procedures. 

syndrome or the reason for 
patient's condition severity 
(according to the List 3) via 

informed decision and 
evaluation of the person's 
state under any circumstances 
(at home, in the street, at a 
healthcare facility), including 
under emergency and 
military operation conditions, 
in the field, with a lack of 

information and limited time. 
To determine the nature and 
treatment principles 
(conservative, operative) in 
patients with diseases 
(according to the List 2) at a 
healthcare facility, at patient's 
home or during medical 

evacuation process (including 
in the field), based on the 
provisional clinical diagnosis 
and observing the relevant 
ethical and legal norms, by 
making a reasonable decision 
according to existing 
algorithms and standard 
procedures based on the 

principles of evidence-based 
medicine; if needed to go 
beyond the standard scheme, 
to substantiate the 
personalized 
recommendations under 
control of a supervising 
doctor at a medical facility. 

ДОСЯГНЕННЯ ПРОМОЦІЇ (ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ) ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Громадського 

здоров’я 
Губенко Г. В. 

Здатність вчитися, 
оволодівати сучас-

Аналізувати особливості 
промоції здорового 

Проектне 
завдання (робота 

Магістр 
222 Медицина  
228 Педіатрія

25 Немає 
11, 12 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
ними знаннями та 
застосовувати їх у 
практичних 

ситуаціях. 
Здатність до 
визначення 
необхідного режиму 
праці, відпочин- 
ку та характеру 
харчування при 
лікуванні 

захворювань. 
Здатність управляти 
робочими проце-
сами у сфері 
охорони здоров’я, 
які є складними, 
непередбачуваними 
та потребують 

нових стратегічних 
підходів 
Здатність розроб-
ляти і реалізовувати 
наукові та прик - 
ладні проєкти у 
сфері охорони 
здоров’я. 

способу життя; 
Інтерпретувати складові 
здорового способу життя 

в контексті власної 
програми 
та в розрізі цілей сталого 
розвитку; 
Обґрунтувати освітні та 
правові послуги, в тому 
числі уразливим 
категоріям населення з 

використанням 
ґендерночутливого 
підходу; 
Розробляти просвітні 
програми та/або 
вдосконалювати промоції 
щодо оздоровчої освіти та 
здорового способу життя. 

в малих групах): 
вибір стратегій 
та видів захисту 

проектів; 
мозговий 
штурм/круглий 
стіл  для 
колективних 
обговорень щодо 
тем 
презентацій/досл

іджень у межах 
курсу 

  

ACHIEVING PROMOTION (POPULARIZATION) OF A HEALTHY LIFESTYLE 

 Hubenko H.V. 

Ability to learn and 
take the modern 
knowledge for 
applying in practical 
situations. 
Ability to determine 
the required mode of 
operation, 

rest and the nature of 
nutrition during 
treatment 

Analyze the features of 
healthy lifestyle promotion; 
Interpret  the components of  
a healthy lifestyle in the 
context of  own program 
and in terms of sustainable 
goals development; 
Justify educational and 

legal services, including 
vulnerable categories with 
using a gender-sensitive 

Project task (work 
in small groups): 
strategies and 
types of project 
protection choice; 
brainstorming / 
round table for 
group discussions 

on presentation / 
research topics 
within the course 

Master 
222 Medicine   
 

25 None 

11, 12 

semester 

 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
diseases. 
Ability to manage 
work processes field 

of health care, with 
complex, 
unpredictable and 
new strategic 
approaches needed 
Ability to develop and 
implement scientific 
and 

applied projects in the 
field of health care. 

approach; 
Develop educational 
programs and / or 

improve promotions 
for health education and 
healthy lifestyle. 

ПЛАСТИЧНА ТА РЕКОНСТРУКТИВНА МЕДИЦИНА 

Хірургії, 

травматології, 
ортопедії та 
фтизіатрії 

Лукавенко І. М. 
Олещенко Г.П. 

Спроможність 
збирати медичну 
інформацію про 
пацієнта і 
аналізувати клінічні 
данні. 

Спроможність 
інтерпретувати 
результат 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень. 
Спроможність 
діагностувати: 

визначати 
попередній, 
клінічний, 
остаточний, 
супутній діагноз, 
невідкладні стани. 

 

Визначати показання та 
протипоказання до 
проведення пластичних та 
реконструктивних 
втручань.  
Аналізувати основні 
фактори ризику, 
ускладнень та пропонувати 

оптимальний алгоритм 
надання допомоги. 
Володіти навичками 
пластичної хірургії, роботі 
на сучасному обладнанні, 
вміти інтерпретувати 
лабораторні дані та 
результати 
інструментальних методів 

дослідження.  

Інтерактивні 
лекції. Case-based 
learning (CBL). 
Навчання на 
основі аналізу 

клінічного 
випадку, ситуації. 
Team-based 
learning (TBL). 
Командно-
орієнтоване 
навчання. 
Навчальна 

дискусія / дебати. 
Рольова гра. 
Research-based 
learning (RBL). 
Навчання через 
дослідження  

Магістр 
222 Медицина 
228 Педіатрія  

Без обмежень 

Знання з  
анатомії, 
фізіології, 
гістології, 
патофізіології, 
патоморфо-

логії, рентге-
нології, фар-
макології, 
пропедевтики 
внутрішньої 
медицини, 
гігієни та 
екології 

11, 12 
семестр 

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE MEDICINE 

Surgery, 
traumatology, 

Лукавенко І. М. 
Олещенко Г.П. 

Ability to collect 
medical information 

Identify indications and 
contraindications for plastic 

Interactive 
lectures. Case-

Master 222 Medicine 
Without 
restrictions 

Knowledge of 
anatomy, 

11, 12 

semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
orthopedics and 
tuberculosis 

about the patient and 
analyze clinical data. 
Ability to interpret the 

results of laboratory 
and instrumental 
research. 
Ability to diagnose: 
determine the 
preliminary, clinical, 
final, concomitant 
diagnosis, 

emergencies. 

and reconstructive 
interventions. Analyze the 
main risk factors, 

complications and propose 
the optimal algorithm for 
care. Master the skills of 
plastic surgery, work on 
modern equipment, be able 
to interpret laboratory data 
and the results of 
instrumental research 

methods. 

based learning 
(CBL). Learning 
based on the 

analysis of a 
clinical case, 
situation. Team-
based learning 
(TBL). Team-
oriented training. 
Educational 
discussion / 

debate. Role play. 
Research-based 
learning (RBL). 
Learning through 
research 

physiology, 
histology, 
pathophysiolo

gy, 
pathomorphol
ogy, 
radiology, 
pharmaco-
logy, 
propaedeutics 
of internal 

medicine, 
hygiene and 
ecology 

 
 

ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ 

Акушерства, 

гінекології та 

планування сім’ї  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Сміян С.А 
 
 
 

 
 
 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 

синтезу. 
 Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК 6. Здатність 
приймати 
обґрунтовані 

рішення. 
Здатність збирати 
медичну інформацію 
про пацієнта і 
аналізувати клінічні 
дані. 
Здатність до 
визначення 

необхідного 
переліку 
лабораторних та 

Мати ґрунтовні знання із 
структури професійної 
діяльності. Вміти 

здійснювати професійну 
діяльність, що потребує 
оновлення та інтеграції 
знань. Нести відповідаль-
ність за професійний 
розвиток, здатність до 
подальшого професійного 
навчання з високим 

рівнем автономності. 
Розуміння та знання 
фундаментальних і 
клінічних біомедичних 
наук, на рівні достатньо -
му для вирішення 
професійних задач у сфері 
охорони здоров’я.  

Спеціалізовані концепту-
альні знання, що 
включають наукові 

Практичні 
заняття, доповіді 
і презентації, 
  

розв’язання 
ситуаційних 
завдань, 
командна  
робота (робота в 
малих групах), 
робота в 
симуляційному 
центрі 

(відпрацювання 
практичних 
навичок) 
 

Магістр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 Медицина 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

30 

Знання 

акушерства, 
гінекології, 
онкології, 
Крок-І 
аудиторія  
на базі  
КНП СОР  
«Обласний 

клінічний 
перинатальн
ий центр» та 
КНП СОР 
«Обласний 
клінічний 
онкологічни
й диспансер» 

. 

11, 12 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

інструментальних 
досліджень та 
оцінки їх 

результатів. 
Здатність до 
встановлення 
попереднього та 
клінічного діагнозу 
захворювання. 
Здатність до 
визначення 

принципів та 
характеру лікування 
та профілактики 
захворювань. 
Дотримання етичних 
принципів при 
роботі з пацієнтами, 
лабораторними 

тваринами. 
 
 
 

здобутки у сфері охорони 
здоров’я і є основою для 
проведення досліджень, 

критичне осмислення 
проблем у сфері 
медицини та дотичних до 
неї міждисциплінарних 
проблем. 
Виділяти та ідентифікува-
ти провідні клінічні 
симптоми та синдроми (за 

списком 1); за стандарт-
ними методиками, 
використовуючи 
попередні дані анамнезу 
хворого, дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи та 
системи, встановлювати 

попередній клінічний 
діагноз захворювання (за 
списком 2). 
Збирати скарги, анамнез 
життя та захворювання, 
оцінювати психомотор-
ний та фізичний розвиток 
пацієнта, стан органів та 
систем організму, на 

підставі результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за списком 4), 
враховуючи вік пацієнта. 
Встановлювати 

остаточний клінічний 
діагноз шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
та аналізу отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 

клінічного, додаткового 
обстеження, проведення 
диференційної 
діагностики, 
дотримуючись 
відповідних етичних і 
юридичних норм, під 
контролем лікаря- 

керівника в умовах 
закладу охорони здоров’я 
(за списком 2). 
лікування хворих 
(консервативне, 
оперативне) із 
захворюваннями (за 
списком 2), враховуючи 

вік пацієнта, в умовах 
закладу охорони здоров’я, 
за його межами та на 
етапах медичної евакуації, 
в т.ч. у польових умовах, 
на підставі попереднього 
клінічного діагнозу, 
дотримуючись 
відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом 
прийняття обґрунтованого 
рішення за існуючими 
алгоритмами та 
стандартними схемами, у 
разі необхідності 
розширення стандартної 
схеми вміти обґрунтувати 

персоніфіковані 
рекомендації під 
контролем лікаря-



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
керівника в умовах 
лікувальної установи. 

ONCOGYNECOLOGY 

Obstetrics, 
gynecology and 
family planning 

Smiian SA 

Ability to abstract 
thinking, analysis and 

synthesis. 
Ability to apply 
knowledge in 
practical situations. 
Ability to make 
informed decisions. 
Ability to collect 
medical information 

about the patient and 
analyze clinical data. 
Ability to determine 
the required list of 
laboratory and 
instrumental studies 
and evaluate their 
results. 

Ability to establish a 
preliminary and 
clinical diagnosis of 
the disease. 
Ability to determine 
the principles and 
nature of treatment 
and prevention of 
diseases. 

Adherence to ethical 
principles when 
working with patients, 
laboratory animals. 

PRN 1. Have a thorough 
knowledge of the structure 
of professional activity. Be 
able to carry out professio-
nal activities that require 
updating and integration of 
knowledge.  
To be responsible for 

professional development, 
ability to further 
professional training with a 
high level of autonomy. 
Understanding and 
knowledge of basic and 
clinical biomedical 
sciences, at a level 
sufficient to solve 

professional problems in the 
field of health care. 
Specialized conceptual 
knowledge, which includes 
scientific achievements in 
the field of health care and 
is the basis for research, 
critical thinking in the field 

of medicine and related 
interdisciplinary issues. 
Identify and identify the 
leading clinical symptoms 
and syndromes (according 
to list 1); according to 
standard methods, using 
preliminary data of the 

patient's anamnesis, data of 
the patient's examination, 
knowledge of the person, 

Practical classes, 
reports and 
presentations,   
solving situational 
problems, 

command 
work (work in 
small groups), 
work in the 
simulation center 
(practice of 
practical skills) 

Master 222 Medicine 30 

Knowledge of 
obstetrics, 

gynecology, 
oncology, 
Step-I 
audience 
based on 
"Regional 
Clinical 
Perinatal 

Center" and 
"Regional 
Clinical 
Oncology 
Center" 

11, 12 
semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
his organs and systems, to 
establish a preliminary 
clinical diagnosis of the 

disease (according to list 2). 
Collect complaints, life 
history and disease, assess 
the psychomotor and 
physical development of the 
patient, the state of organs 
and systems of the body, 
based on the results of 

laboratory and instrumental 
studies to assess 
information about the 
diagnosis (list 4), taking 
into account the patient's 
age. 
Establish a final clinical 
diagnosis by making an 

informed decision and 
analysis of subjective and 
objective data of clinical, 
additional examination, 
differential diagnosis, 
adhering to relevant ethical 
and legal norms, under the 
supervision of a physician-
manager in a health care 

facility (according to list 2). 
treatment of patients 
(conservative, operative) 
with diseases (according to 
list 2), taking into account 
the age of the patient, in a 
health care facility, outside 
it and at the stages of 

medical evacuation, 
including in the field, on the 
basis of a preliminary 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
clinical diagnosis, adhering 
to relevant ethical and legal 
norms, by making an 

informed decision on 
existing algorithms and 
standard schemes, if 
necessary to expand the 
standard scheme be able to 
justify personalized 
recommendations under the 
supervision of a physician. 

КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ 

Кафедра 
педіатрії 

Васильєва О.Г. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність вчитися, 
оволодівати 
сучасними знаннями 
та застосовувати їх у 

практичних 
ситуаціях. 
Знання та розуміння 
предметної галузі та 
розуміння 
професійної 
діяльності. 
Здатність до 

адаптації та дії в 
новій ситуації. 
Здатність приймати 
обґрунтовані 
рішення; працювати 
в команді; навички 
міжособистісної 
взаємодії. 

Здатність 
спілкуватись 
іноземною мовою. 

Здобути навички 
опитування та 
об'єктивного обстеження 
пацієнта. Обґрунтовувати 
та застосувати клінічні 
методи для розуміння 
проявів хвороби в 
дитячому віці. 

Засвоїти основні класи 
фармакологічних 
препаратів, що 
застосовуються у 
педіатричній практиці, 
застосувати відповідні 
клініко-фармакологічні 
принципи для ведення 

пацієнтів дитячого віку, 
розраховувати дози 
препаратів для дітей. 
Проводити на практиці 
диференціальний діагноз 
основних синдромів, що 
трапляються у клініці 
невідкладних станів у 

дітей 
Застосовувати на практиці 
алгоритми обстеження та 

Case-based 
learning (CBL). 

Навчання на 
основі аналізу 
клінічного 
випадку, 
ситуації.  
Team-based 
learning (TBL). 
Командно-

орієнтовне 
навчання. 
Research-based 
learning (RBL). 
Навчання через 
дослідження. 
4. Рольова гра 
5. Обмін 
думками (think-

pair-share) 
6. Мозковий 
штурм 
7. Навчальна 
дискусія / дебати 

Магістр 
222 Медицина 
228 Педіатрія 

150 

Спеціальні 
вхідні 
вимоги 
відсутні, 
аудиторія на 
базі 
Сумської 
міської 

дитячої 
клінічної 
лікарні. 

11, 12 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Здатність до 
використання 
інформаційних і 

комунікаційних 
технологій 
Визначеність і 
наполегливість щодо 
поставлених завдань 
і взятих обов’язків. 
Здатність 
реалізувати свої 

права і обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності громадянсь-
кого (вільного 
демократичного) 
суспільства та 
необхідність його 

сталого розвитку, 
верховенства права, 
прав і свобод 
людини; 
Здатність зберігати 
та примножувати 
моральні, культурні, 
наукові цінності і 
досягнення 

суспільства. 

ведення хворих дітей з 
невідкладними станами, 
опанувати методи 

лікування невідкладних 
станів у дітей 
Обґрунтовувати 
застосування основних 
інвазивних та 
неінвазивних 
діагностичних методів, 
вміти виконувати медичні 

маніпуляції 
Демонструвати володіння 
морально-
деонтологічними 
принципами медичного 
фахівця та принципами 
фахової субординації. 

CLINICAL ASPECTS OF IMMUNIZATION 

Department of 
Pediatrics 

Vasylieva O.H. 

Ability to abstract 
thinking, analysis and 
synthesis. 
Ability to learn, 
master modern 
knowledge and apply 

them in practical 
situations. 
Knowledge and 

Interview and clinically 
examine the patient 
Determine the necessary list 
of laboratory and 
instrumental studies and 
evaluate their results 

Establish a preliminary and 
clinical diagnosis  
Determine the tactics of 

1. Case-study 
2. Business games 

3. Educational 
discussion / 
debate 
4. Think-pair-
share 
5. Role play 

Master 222  Medicine 300 
There are no 
specific 
restrictions 

11, 12 
semestеr 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
understanding of the 
subject area and 
understanding of 

professional activity. 
Ability to adapt and 
act in a new situation. 
Ability to make 
informed decisions; 
work in a team; 
interpersonal skills. 
Ability to 

communicate in a 
foreign language. 
Ability to use 
information and 
communication 
technologies 
Definiteness and 
persistence in terms 

of tasks and 
responsibilities 
The ability to exercise 
their rights and 
responsibilities as a 
member of society, to 
realize the values. 

emergency medical care 
Provide emergency medical 
care 

Perform medical 
manipulations 
Plan and implement 
preventive and anti-
epidemic measures for 
infectious diseases 
Keep medical records 
Conduct epidemiological 

and medical-statistical 
studies of public health; 
analyze and process state, 
social, economic and 
medical information 

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я 

Громадського 

здоров’я 

Cміянов В.А.,  
Сміянова О.І., 

Васильєв Ю.К., 
Півень С.М. 
 

Здатність до абстракт-

ного мислення, 
аналізу та синтезу. 
Здатність використо-
вувати інформаційні 
та комунікаційні 
технології. 
Здатність проводити 
дослідження на відпо-

відному рівні. 
Здатність вчитися і 
оволодівати сучас-

Обґрунтовувати основні 

методи визначення та 
оцінки стану здоров’я 
населення у взаємозв’язку з 
чинниками, що на нього 
впливають 
Аналізувати вплив 
основних чинників, що 
обумовлюють стан 

громадського здоров’я 
Удосконалювати заходи 
щодо організації діяль-

Team-based 

learning (TBL). 
Командно-орієн-
товане навчання 
Case-based learning 
(CBL). Навчання 
на основі аналізу 
клінічного ви-
падку, ситуації 

Research-based 
learning (RBL). 
Навчання через 

Магістр 
222 Медицина 
228 Педіатрія 

100 

Мультиме-
дійна 

аудиторія 
 

11, 12 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
ними знаннями. 
Здатність приймати 
обґрунтовані рішен-

ня. 

ності лікаря, управлінські 
рішення, спрямовані на 
удосконалення діяльності 

основних закладів охорони 
здоров’я та задоволення 
потреб населення у 
медичному забезпеченні, 
застосовуючи основні 
принципи маркетингу 
Узагальнювати теоретичні 
основи, сучасні принципи 

та правові засади 
економічної діяльності 
охорони здоров’я. 
Організовувати та 
інтегрувати маркетингові 
послуги в громадському 
здоров’ї. 

дослідження 
Мозковий штурм 
Обмін думками 

(think-pair-share) 
Навчальна 
дискусія / дебати 
Рольова гра 
 

SOCIAL MEDICINE, PUBLIC HEALTH 

Public Health 

 

Smiianov V.A. 

Smiianova O.I. 
Vasiliev Y.K. 
Piven’ S.M. 

Ability to think 
abstractly, analyze and 

synthesize. 
Ability to use 
information and 
communication 
technologies. 
Ability to conduct 
research at an 
appropriate level. 
Ability to learn and 

master modern 
knowledge. 
Ability to make 
informed decisions. 

Substantiate the main 

methods for determining and 
assessing the state of public 
health in relation to the 
factors affecting it 
Analyze the influence of the 
main factors influencing the 
state of public health 
Improve measures for 

organizing physician activity, 
management decisions aimed 
at improving the activity of 
major healthcare institutions 
and meeting the healthcare 
needs of the population, 
using the basic principles of 
marketing 

Summarize the theoretical 
foundations, current 
principles and legal 

Team-based 
learning (TBL) 
Case-based learning 
(CBL) 
Research-based 

learning (RBL) 
Brainstorming 
Think-pair-share 
method 
Educational 
discussion / debates 
Role play 

Master 222  Medicine 100 
Multimedia 
Auditorium 

11, 12 
semestеr 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
framework of health care 
economic activities.  
Organize and integrate 

marketing services in public 
health. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАСНФУЗІОЛОГІЇ 

Громадського 

здоров’я 
Любчак В.В. 

Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 

Знання та розуміння 
предметної області 
та розуміння 
професійної 
діяльності. 

Здатність 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 

технології. 
Здатність до 
пошуку, оброблення 
та аналізу 
інформації з різних 
джерел. 
Здатність працювати 
в команді. 

Здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
свідомо. 

Знати основи клінічної та 
виробничої трансфузіології 
та гематологічних методів 
дослідження, основи 
менеджменту якості, 

принципи стандартів ISO 
9001 та GMP 
Розуміти вплив 
гематологічних показників 
на стан здоров’я людини та 
різницю між гематологією, 
виробничою та клінічною 
трансфузіологією, 
топографічну анатомію 

судин та місць трансфузій 
ін’єкцій 
Здійснювати техніку 
накладання джгута, техніку 
масажу кінцівки, техніку 
пункції вени, техніку 
заповнення системи для 
переливання 

Діагностувати симптоми 
реакцій та ускладнень при 
трансфузіях і ін’єкціях/ 
знати і виконувати заходи 
по їх профілактиці. 

Практичні 
заняття, практико-
орієнтоване 
навчання, 
проблемний 
семінар; аналіз 
конкретних 

ситуацій, 
навчальна 
дискусія / дебати, 
мозковий штурм, 
тренінги в 
активному режимі 

Магістр 
222 Медицина  
228 Педіатрія 

25 Немає 
11, 12 

семестри 

ОСНОВИ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА БІОБЕЗПЕКИ 

Громадського 

здоров’я 
Івахнюк Т. В. 

Здатність до 
абстрактного 

мислення, аналізу та 
синтезу. 

Аналізувати сучасну 
інформацію, в тому числі 

міжнародродні керівницт-
ва з біопезпеки, обгрун-

Практичні 
заняття 

Проблемні 
заняття 

Магістр 
 
229 Громадсь-
ке здоров’я 

25 

Мікробіологі
чна 

лабораторія, 
ПЛР-лабора-

2 семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 

ситуаціях. 
Здатність 
спілкуватися 
державною мовою 
як усно, так і 
письмово. 
Навички 
використання 

інформаційних і 
комунікаційних 
технологій. 
Здатність 
спілкуватися з 
представниками 
інших професійних 
груп різного рівня (з 

експертами з інших 
галузей знань/видів 
економічної 
діяльності). 

товувати та вживати нові 
ідеї щодо біобезпеки в 
сфері громадського 

здоров'я. 
Застосовувати знання та 
генерувати інноваційні 
рішення щодо принципів 
мікробіологічної та 
імунологічної діагностики 
інфекційних хвороб; 
правильно інтерпретувати 

результати оцінки 
біоризиків та санітарно-
мікробіологічного 
дослідження об’єктів 
навколишнього 
середовища. 
Знати, обирати та 
застосовувати методи 

оцінки біоризиків та 
обґрунтовувати 
доцільні дії у відповідь на 
надзвичайні 
Застосовувати теоретичні 
знання та практичні 
навички з управління 
біоризиками, в 
тому числі ризиків 

подвійного використання 
клітин мікроорганізмів, 
при плануванні 
та проведенні профілак-
тичних заходів  

Кейс-метод 
Мозковий штурм 
Командна робота 

Метод 
демонстрацій 
Ед’ютеймент 
Робота з 
експертом у 
конкретній 
практико-
орієнтовній 

ситуації 

торії 
та лабора-
торія 

культури 
клітин 
Центру 
колективного 
користуванн
я науковим 
обладнанням 
медичного 

інституту 
СумДУ,  
мікробіологі
чне 
обладнання 

ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЕКОЛОГІЇ 

Громадського 

здоров’я 
Галушко Н. А.   

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу  

Здатність 

Формулювати висновки, 
розробляти прогнози та 
проводити аналіз впливу 
детермінант на 

здоров’я населення, 

Аналіз 
конкретних 
ситуацій (Case-
study) 

Обмін думками 

Магістр 
 
229 Громадсь-
ке здоров’я 

25 
Мультимедій
на аудиторія 

2 семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
спілкуватися 
державною мовою 
як усно, так 

і письмово  
Здатність вчитися і 
оволодівати 
сучасними знаннями  
Здатність до 
пошуку, оброблення 
та аналізу 
інформації з різних 

джерел  
Здатність приймати 
обґрунтовані 
рішення  
 

визначати потреби різних 
груп населення щодо 
здоров’я, базуючись на 

інформації 
отриманій із систем 
епідеміологічного 
нагляду. 
Визначати та 
застосовувати доцільні 
заходи і методи 
попередження і контролю 

фізичних, 
хімічних, біологічних, 
радіаційних та ядерних 
загроз для здоров’я і 
безпеки населення. 
Оцінювати ризики та 
планувати відповідні дії у 
випадках надзвичайних 

ситуацій в сфері 
громадського здоров’я 
Ідентифікувати, 
аналізувати ризики, 
пов’язані з впливом на 
здоров’я населення 
детермінант 
навколишнього 
середовища та 

організовувати відповідні 
заходи, спрямовані на 
захист здоров’я 
населення. 
Розробляти заходи з 
профілактики (первинної, 
вторинної та третинної) 
захворювань та 

сприяти їх реалізації на 
практиці. 

(think-pair-share) 
Метод 
демонстрацій 

Кейс-метод 
Метод 
ілюстрацій 
Мозковий штурм 

ГІГІЄНА ПРАЦІ 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Громадського 

здоров’я 
Дьяченко А.  Г.  

Здатність до 

абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях 
Здатність вчитися і 
оволодівати 

сучасними 
знаннями. 
Здатність 
спілкуватися з 
представниками 
інших професійних 
груп різного рівня (з 
експертами з інших 

галузей знань/видів 
економічної 
діяльності). 
Здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
свідомо. 

Використовувати методи 
визначення нормативних 
рівнів допустимих 

негативних 
впливів на людину і 
природне середовище 
Визначати небезпечні, 
надзвичайно 
небезпечні зони, зони 
прийнятного ризику 
Застосовувати за 

призначенням основні 
засоби, що 
використовуються з 
метою 
гігієнічної оцінки умов 
праці та для зменшення 
шкідливого впливу на 
працівників 

гігієнічно значущих 
небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів 
Визначати необхідні 
організаційні та технічні 
заходи безпеки при 
проведенні 
вимірювань і оцінок на 
робочих місцях з метою 

гігієнічної оцінки умов 
праці. 
Користуватися 
нормативною 
документацією в області 
виробничої санітарії і 
гігієни 
праці. 

Практичні 
заняття 
Аналіз 
конкретних 

ситуацій (Case-
study) 

Магістр 
 
229 Громадсь-
ке здоров’я 

25 
Мультимедій
на аудиторія 

2 семестр 

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Кафедра Сміянова О. І. Здатність Формувати  знання про Практичні Магістр 
229 Громадське 
здоров’я 

25 Немає 3, 4 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

громадського 

здоров’я 

оцінювати, 

інтерпретувати, 

порівнювати та 

прогнозувати 

основні показники 

громадського 

здоров’я. 

Здатність визначати 
пріоритети і прово-

дити оцінку потреб 

існуючої системи 

охорони здоров’я. 

Розробляти та 

впроваджувати 

стратегії, політики 

та окремі заходи у 

сфері промоції 

здоров’я, здійсню-

вати ефективну 
комунікацію у 

сфері громадського 

здоров’я з викорис-

танням різних 

каналів та технік 

комунікації. 

Розробляти та 

впроваджувати 

системи моніторин-

гу і оцінки ефектив-

ності інтервенцій, 

профілактичних та 
діагностичних або 

скринінгових прог-

рам та політик в 

громадському 

існуючі моделі організа-

ції систем охорони 

здоров’я в світі. 

Вивчати особливості 

базових систем охорони 

здоров’я. 

Знайомитись з перева-

гами та недоліками 
державної, страхової та 

приватної систем 

охорони здоров’я. 

Володіти базовими 

знаннями з управління 

охороною здоров’я. 

 

заняття, 

 командно-

орієнтоване 

навчання (team-

based learning), 

навчання на 

основі ситуації 

(сase-based 
learning),  

навчання через 

дослідження 

(research-based 

learning),  

обмін думками 

(think-pair-

share), мозковий 

штурм, 

навчальна 

дискусія / 
дебати, 

рольова гра 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

здоров’ї. 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА МОНІТОРИНГ ІНФЕКЦІЙНИХ ТА НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Кафедра 
громадського 
здоров’я 

Васильєв Ю. К. 

Здатність до 
абстрактного 

мислення, аналізу та 
синтезу. 
Знання та розуміння 
предметної області 
та розуміння профе-
сійної діяльності. 
Здатність до 
пошуку, оброблення 

та аналізу інформа-
ції з різних джерел. 
Здатність виявляти 
ініціативу та 
підприємливість. 
 

Значення медичної та 
соціально-економічної 
значущості хвороби, її 

місця в структурі 
патології населення. 
Розуміннязакономірносте
й поширення хвороби в 
часі, по території і серед 
різних груп населення. 
Виявлення причин і умов, 
що визначають спостере-

жуваний характер 
поширення хвороби; 
Розробкарекомендацій що
до оптимізації профілак-
тики; 
Прогнозпоширення 
досліджуваної хвороби. 

Дискусії, 
групова роботи, 
кейс-стаді 
 

Магістр 
 
229 Громадсь-
ке здоров’я 

25 
 
Немає 
 

3,4 
семестр 

СОЦІАЛЬНА І МЕДИЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 

Кафедра 
громадського 

здоров’я 

Сміянова О. І. 

Розробляти та 

впроваджувати 
стратегії, політики 
та окремі заходи у 
сфері промоції 
здоров’я, здійснюва-
ти ефективну кому-
нікацію у сфері гро-
мадського здоров’я з 

використанням різ-
них каналів та тех-
нік комунікації. 
Проводити моніто-
ринг і оцінку ефек-
тивності інтервен-
цій, програм та 
політик в громадсь-

Розуміти сутність, 

значення та зміст 
соціальної політики в 
країнах з розвинутою 
економікою та в Україні. 
Знати завдання, принципи 
та напрямки реалізації 
соціальної політики в 
Україні. 

Володіти знаннями щодо 
моделі соціальної політи-
ки в країні. 
Знати  нормативно-
правове забезпечення 
соціальної політики. 
Володіти знаннями про 
види соціальних стандар-

Практичні 

заняття, 
 командно-
орієнтоване 
навчання (team-
based learning), 
навчання на 
основі ситуації 
(сase-based 

learning),  
навчання через 
дослідження 
(research-based 
learning),  
обмін думками 
(think-pair-share), 
мозковий штурм, 

Магістр 
 
229 Громадсь-

ке здоров’я 

25 

 
Мультиме-
дійна 

аудиторія 
 

3,4 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
кому здоров’ї. 
Здійснювати аналіз 
ефективності роз-

роблених процедур, 
інтервенцій, страте-
гій та політик в 
сфері громадського 
здоров’я. 
Розробляти та впро-
ваджувати, заснова-
ні на доказах страте-

гії, політики та ін-
тервенції громадсь-
кого здоров’я із за-
лученням зацікавле-
них сторін на основі 
міжсекторального 
підходу. 

тів та нормативів соці- 
ального захисту та 
соціального забезпечення 

населення. 

навчальна 
дискусія / 
дебати, 

рольова гра 

СОЦІАЛЬНЕ І МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 

Кафедра 

громадського 

здоров’я 

Сміянова О. І. 

Формувати систему 

базових знань з 

теорії соціального 

страхування, які 

стануть основою 

формування та 

розвитку грома-

дянських компетен-

тностей. 

Зформувати на-

вички використання 
механізмів  органі-

зації та фінансового 

забезпечення соці-

ального страхуван-

ня.   

Застосовувати 

теоретичні концеп-

Знати ціннісні основи та 

принципи демократії і 

соціального громадянсь-

кого суспільства, соці-

альні права та свободи 

людини.  

Розуміти роль держави, 

функції громадянського 

суспільства, роль грома-

дян у процесі та реалі-

зації основних функцій 
соціального та медич-

ного страхування. 

Знати національні та 

міжнародні методи реа-

лізації соціального та 

медичного страхування 

та уміти використовува-

Практичні 

заняття, 

 командно-

орієнтоване 

навчання (team-

based learning), 

навчання на 

основі ситуації 

(сase-based 

learning),  

навчання через 
дослідження 

(research-based 

learning),  

обмін думками 

(think-pair-

share), мозковий 

штурм, 

Магістр 
 

229 Громадсь-
ке здоров’я 

25 
 
Немає 
 

3,4 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ції соціального та 

медичного страху-

вання в практиці. 

 

ти його механізми для 

захисту прав і свобод 

людини  в процесі 

професійної діяльності.  

Уміти брати участь у 

житті громади у вирі-

шенні соціальних проб-

лем та налагоджувати 
соціальне партнерство. 

навчальна 

дискусія / 

дебати, 

рольова гра 

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я 

Кафедра 
громадського 
здоров’я 

Сміянова О. І. 

Визначати пріори-
тети та оцінювати 
потреби сфери гро-
мадського здоров’я, 
розробляти відповід-
ні висновки та стра-
тегії, які спрямовані 
на покращення ста-
ну громадського 

здоров’я. 
Розробляти заходи з 
профілактики (пер-
винної, вторинної та 
третинної) захворю-
вань та сприяти їх 
реалізації на практи-
ці через взаємодію з 

громадськими орга-
нізаціями  та гро-
мадськими об’єд-
наннями. 
Здійснювати ефек-
тивну комунікацію у 
сфері громадського 
здоров’я через гро-

мадські організації 
та використовувати 
їх вплив на форму-

Володіти знаннями щодо 
утворення й  діяльності 
громадських організацій 
та об’єднань. 

Знати нормативно-право-
ву базу  створення в 
державі громадських 
організацій та об’єднань. 
Вміти використовувати 
потенціал громадських 
організацій у впроваджен-
ня здорового способу 

життя населення та 
підвищенні мотивації до 
нього.  
Розуміти можливості 
впливу недержавних 
громадських об’єднань на 
формування державної 
політики в сфері громад-
ського здоров’я та вміти 

використовувати його. 
Володіти навичками 
проведення громадського 
контролю за  епідемічною 
та екологічною ситуацією 
в суспільстві.  

Практичні 

заняття, 
 командно-
орієнтоване 
навчання (team-
based learning), 
навчання на 
основі ситуації 
(сase-based 

learning),  
навчання через 
дослідження 
(research-based 
learning),  
обмін думками 
(think-pair-share), 
мозковий штурм, 
навчальна 

дискусія / 
дебати, 
рольова гра 

Магістр 
 
229 Громадсь-
ке здоров’я 

Немає 25 
3,4 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
вання політики у 
сфері громадського 
здоров’я. 

КВАЛІФІКОВАНА ПЕРША ДОПОМОГА 

Кафедра екстреної 

медичної допомоги 

та медицини 

катастроф 

Шкатула Ю. В., 

Бадіон  Ю. О. 

Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 

Здатність 
аналізувати стан 
здоров'я людини за 
різних умов на 
підставі 
фізіологічних 
критеріїв. 
Здатність до 

визначення 
принципів та 
характеру лікування 
захворювань. 

Оцінювати рівень 
структурних та 
функціональних 
порушень організму 
постраждалого за умови 
екстрених ситуацій, 
визначити рівень загрози 

для життя постраждалого 
та необхідність в наданні 
першої допомоги. 
Надавати першу допомогу 
у випадку порушення 
дихання, зупинці серця, 
непритомності, при 
травматичних та 
термічних ушкодженнях, 

утопленні та механічній 
асфіксії, гострих 
отруєннях та інших 
невідкладних станах, що 
загрожують життю 
потерпілої особи. 
Застосовувати принципи 
медичного сортування та 

транспортування 
постраждалих у 
екстремальних ситуаціях, 
в тому числі здійснювати 
перенесення потерпілих із 
використанням підручних 
засобів. 

Практичні 
заняття у вигляді 
тренінгів з 

вирішенням 
ситуаційних 
задач на 
тренажерах, 
дискусії, 
проблемні 
заняття, 
практико-

орієнтоване 
навчання, e-
learning 

Бакалавр  
229 Громадське 

здоров’я 
50 

Cимуляційний 

клас 

3,  4  

семестр 

ЄДИНЕ ЗДОРОВ'Я 

Громадського 

здоров’я 
Бергілевич  О. М. 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

Критично 

осмислювати 

факти, 

Практичні 

заняття. 

діалогічні 

Бакалавр 
229 Громадсь-

ке здоров’я 
25 

Мультиме-

дійна 

аудиторія 

3, 4 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Здатність приймати 

обґрунтовані 

рішення. 

Здатність критично 

осмислювати та 

застосовувати 

сучасні 

теорії, концепції, 

принципи, методи, 

методики та 

технології сфери 

громадського 

здоров’я. 

Здатність 

інтерпретувати 

результати 

досліджень у сфері 

громадського 

здоров’я, робити 

обґрунтовані 

висновки та 

надавати 

відповідні 

рекомендації. 

Здатність оцінювати 

ризики виникнення 

та 

перебігу найбільш 

поширених 

захворювань та 

фактори, що на них 

впливають, а також 

оцінювати вплив 

аналізувати та 

узагальнювати 

інформацію у 

професійній 

сфері. 

Збирати, 

оцінювати та 

аналізувати дані 

щодо 

громадського 

здоров’я, 

зокрема, 

результати 

лабораторних 

досліджень, 

демографічні та 

епідеміологічні 

показники та 

здійснювати 

епіднагляд 

Планувати та 

здійснювати 

заходи з 

попередження і 

контролю 

фізичних, 

хімічних, 

біологічних, 

радіаційних та 

інших загроз для 

здоров’я і 

безпеки 

населення. 

методи 

навчання; 

метод проектів 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
різних 

детермінант на 

здоров’я 

населення. 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. БІОЕТИКА 

 

Громадського 

здоров’я 

Губенко Г.В. 

Здатність до 

міжособистісної 

взаємодії; 

Здатність приймати 

обґрунтовані 

рішення; 

Усвідомлення 

рівних 

можливостей та 

гендерних 

проблем; 

Здатність 

характеризувати, 

вивчати і оцінювати 

вплив 

соціальних 

детермінант 

здоров’я 

та розробляти 

відповідні заходи 

для скорочення 

нерівності щодо 

здоров’я, 

спричинених їх 

впливом. 

Здатність 

впроваджувати, 

засновані на доказах 

стратегії, 

політики та 

інтервенції 

Володіти  категоріальним 

та методологічним 

апаратом  біоетики у 

сфері громадського 

здоров’я; 

Планувати та здійснювати 

заходи з попередження і 

контролю загроз для 

забезпечення 

життєдіяльності 

населення; 

Розуміти принципи 

розробки та 

використовувати у 

професійній діяльності 

системи моніторингу і 

оцінки ефективності 

інтервенцій, програм та 

політик в біоетиці та 

громадському здоров’ї. 

Практичні 

заняття;  

кейс 

стаді; круглий 

стіл-дискусія для 

вирішення 

біоетичних 

дилем; 

проектна 

робота;  

практики з 

інструментом 

Trello 

Бакалавр 
229 Громадсь-

ке здоров’я 
25 

Мультимедій

на 

аудиторія 

3, 4 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
громадського 

здоров’я із 

залученням 

зацікавлених сторін 

на основі 

міжсекторального 

підходу. 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ, СТАТИСТИКА В МЕДИЦИНІ 

Громадського 

здоров’я 
Васильєв Ю.К. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

Здатність приймати 

обґрунтовані 

рішення. Здатність 

розробляти та 

впроваджувати, 

засновані на доказах 

стратегії, політики 

та інтервенції 

громадського 

здоров’я. 

Критично осмислювати 

факти, для пошуку 

оброблення ті аналізу 

інформації, 

використовуючи методи 

медичної статистики, 

робити обґрунтовані 

висновки та надавати 

відповідні рекомендації. 

На основі статистичних 

показників  оцінювати та 

аналізувати дані щодо 

громадського здоров’я. 

Використовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення, для 

розв’язання складних 

задач у сфері 

громадського здоров’я. 

 

Практичні 

заняття, 

діалогічні 

методи 

навчання; 

метод проектів 

Магістр 

Бакалавр 

 

222 Медицина 
228 Педіатрія/ 
223 Медсест-
ринство/  

229 Громадсь-

ке здоров’я 

25 

Мультиме-

дійна 

аудиторія 

5, 6 

семестр/ 

2 

семестр/ 

3, 4 

семестр 

ПСИХОТЕРАПІЯ ТА СОЦІОТЕРАПІЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. ЗАЛЕЖНІСТЬ, ЕЛЕМЕНТИ КРИЗОВОГО ВТРУЧАННЯ 

Нейрохірургії 

Мудренко І.Г., 
Сухарєва В.А.,  
Сингур О.Г. 
 

Навички 

міжособистісної 
взаємодії.  
Здатність діяти 
соціально відпові-
дально та свідомо. 
Здатність реалізу-
вати свої права і 

Аналізувати вплив різних 

детермінант (соціальних, 
економічних, індивідуаль-
них, навколишнього 
середовища) на здоров’я 
населення та організову-
вати відповіді заходи з їх 
попередження.  

Практичні 

заняття, 
проблемно-
орієнтоване 
навчання, 
навчання через 
виконання 
групових 

Бакалавр 
 

229 Громадсь-
ке здоров’я 

50 
Немає 
 

 
 

5,6 
семестр 

 

 
 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
обов’язки як члена 
суспільства, усві-
домлювати цінності 

громадянського 
(вільного демокра-
тичного) суспільства 
та необхідність його 
сталого розвитку, 
верховенства права, 
прав і свобод люди-
ни і громадянина в 

Україні. 
Здатність діяти на 
основі етичних 
міркувань (мотивів). 
Здатність 
усвідомлювати рівні 
можливості та 
гендерні проблеми. 

Оцінювати ризики та 
організовувати дії у 
відповідь на надзвичайні 

ситуації в сфері 
громадського здоров’я. 
Розробляти заходи з 
профілактики (первинної, 
вторинної та третинної) 
захворювань та розуміти, 
як їх реалізовувати на 
практиці. 

Розробляти та 
організовувати заходи з 
промоції психічного 
здоров’я. 
 
 

дослідницьких 
завдань, 
навчання на 

основі методу 
демонстрацій 
типових 
ситуацій/клієнтів
, застосування 
кейс-методу, в 
тому числі через 
системи E- 

learning (Meet, 
MIX, Zoom) 
Студенти будуть 
працювати 
у невеликій групі 
під час 
практичних . 
Планується 

ознайомлення з 
роботою 
кризової 
психологічної 
служби 
«Телефон 
довіри», 
психологічна 
допомога 

наркозалежним, 
проведення арт-
терапевтичних, 
психоосвітніх 
занять. 

БЕЗПЕКА ТА ГІГІЄНА ПРАЦІ 

 
Громадського 
здоров’я 

Дьяченко А. Г. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 

Здатність 

Використовувати методи 
визначення нормативних 
рівнів допустимих 
негативних 

впливів на людину і 

Практичні 
заняття 
Аналіз 
конкретних 

ситуацій (Case-

Магістр 
Бакалавр 

222 Медицина 
228 Педіатрія / 
229 Громадсь-
ке здоров’я 

50 Немає 

9, 10 
семестр/ 
5,  6 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях 

Здатність вчитися і 
оволодівати 
сучасними 
знаннями. 
Здатність 
спілкуватися з 
представниками 
інших професійних 

груп різного рівня (з 
експертами з інших 
галузей знань/видів 
економічної 
діяльності). 
Здатність діяти 
соціально 
відповідально та 

свідомо. 

природне середовище 
Визначати небезпечні, 
надзвичайно 

небезпечні зони, зони 
прийнятного ризику 
Застосовувати за 
призначенням основні 
засоби, що 
використовуються з 
метою 
гігієнічної оцінки умов 

праці та для зменшення 
шкідливого впливу на 
працівників 
гігієнічно значущих 
небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів 
Визначати необхідні 
організаційні та технічні 

заходи безпеки при 
проведенні 
вимірювань і оцінок на 
робочих місцях з метою 
гігієнічної оцінки умов 
праці. 
Користуватися 
нормативною 
документацією в області 

виробничої санітарії і 
гігієни 
праці. 

study) 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE 

 
 
 
 

 
 
 

Dyachenko А. 

Ability to abstract 
thinking, analysis and 
synthesis. 
Ability to apply 

knowledge in 
practical situations 
Ability to learn and 

Use methods to determine 
the normative levels of 
permissible negative 
impacts on humans and the 

environment 
Identify dangerous, 
extremely dangerous areas, 

Рractical training 
Case-study 

Master`s Medicine 50 
There are no 
specific 

preprequisites 

9, 10 
semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
 
Department of 
Public Health 

master modern 
knowledge. 
Ability to 

communicate with 
representatives of 
other professional 
groups of different 
levels (with experts 
from other fields of 
knowledge / types of 
economic activity). 

Ability to act socially 
responsibly and 
consciously 

areas of acceptable risk 
Use as intended fixed assets 
used for hygienic 

assessment of working 
conditions and to reduce 
harmful effects on workers 
of hygienically significant 
hazardous and harmful 
production factors 
Determine the necessary 
organizational and technical 

safety measures when 
conducting measurements 
and assessments in the 
workplace in order to 
hygienic assessment of 
working conditions. 
Use regulatory documents 
in the field of industrial 

sanitation and occupational 
health. 

МАРКЕТИНГ ТА КОМУНІКАЦІЯ МЕДИЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Маркетингу Хоменко Л. М. 

Здатність 

розробляти та 

впроваджувати 

стратегії, політики 

та окремі заходи у 

сфері промоції 

здоров’я, проводити 

ефективну 

комунікацію у 

сфері громадського 

здоров’я з 

використання 

різних каналів та 

технік комунікації 

Розуміти як 

використовувати 

маркетингові 

інструменти для впливу 

на вибір споживача. 

Проводити маркетингові 

дослідження для 

подальшого 

впровадження та 

просування 

різних медичних 

послуг. 

Реалізовувати 

маркетингову діяльність 

медичних установ на 

рівні керівництва 

Практичні 

заняття, 

практикоорієнто

ване 

навчання 

Бакалавр 
229 Громадсь-

ке здоров’я 
25 Немає 

5,  6 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
закладу. 

Використовувати 

сучасні технології 

реклами і піару в 

приватній і державній 

медицині. 

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Громадського 

здоров’я 

 

Костенко А. М. 

Сміянова О. І. 

Здатність до 
міжособистісної 

взаємодії. 
Здатність 
реалізувати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлення 
цінності 
громадянського 

(вільного 
демократичного) 
суспільства. 
Здатність проводити 
ефективну 
комунікацію у сфері 
громадського 
здоров’я з 
використанням 

сучасних каналів та 
технік комунікації. 
Здатність 
використовувати на 
практиці системи 
моніторингу і оцінки 
ефективності 
інтервенцій, програм 

та політик в 
громадському 
здоров’ї. 

Володіти  категоріальним 
та методологічним 

апаратом сфери 
громадського здоров’я, 
використовувати 
відповідні методи та 
інструменти у 
професійній діяльності. 
Розуміти принципи 
розробки та 

використовувати у 
професійній 
діяльності системи 
моніторингу і оцінки 
ефективності інтервенцій, 
програм та політик в 
громадському здоров’ї. 
Брати участь у розробці 
стратегій, політик та 

заходів з громадського 
здоров’я, здійснювати 
ефективну комунікацію у 
сфері громадського 
здоров’я з використанням 
різних каналів та технік 
комунікації з метою 
донесення ідей, 

рішень та власного 
досвіду до фахівців і 
нефахівців. 

 
Практичні 
заняття, дискусії, 
групова робота. 

Магістр/ 

Бакалавр 

 

 

222 Медицина 

228 Педіатрія/ 

229 Громадсь –

ке здоров’я 

50 

 

 

Мультимедій

на 

аудиторія 

 

 

 

 

11,12 

семестр/ 

3,4/ 

5, 6 

семестр 

ОРГАНІЗАЦІЯ ШВИДКОЇ (НЕВІДКЛАДНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Кафедра 

екстреної 

медичної 

допомоги та 

медицини 

катастроф 

Шкатула Ю. В. 

Касян С. М. 

Здатність до 
визначення принципів 
та характеру 

лікування 
захворювань 
Здатність до 
визначення 
необхідного режиму 
праці та відпочинку 
при лікуванні 
захворювань. 

Здатність до 
визначення тактики 
надання екстреної 
медичної допомоги. 
Здатність до ведення 
медичної 
документації. 
 

Організовувати заходи з 
нагляду за станом здоров’я 
населення з використанням 
міжсекторального підходу. 
Оцінювати ризики та 

планувати відповідні дії у 
випадках надзвичайних 
ситуацій в сфері 
громадського здоров’я. 
Виконувати управлінські 
функції та організовувати 
надання послуг у сфері 
громадського здоров’я, 
забезпечувати контроль за 

якістю надаваних послуг на 
належному рівні 

Практичні 
заняття, із 
застосуванням 
активних методів 
навчання, 
індивідуальна 
робота під 

керівництвом 
викладача 
(дискусії, групова 
роботи, e-learning) 

Бакалавр  
229 Громадсь-
ке здоров’я 

50 Немає 
7, 8 

семестр 

ДОСЯГНЕННЯ ПРОМОЦІЇ (ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ) ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Громадського 

здоров’я 

 

Губенко Г.  В.  

Навички  

міжособистісної 
взаємодії. 
Усвідомлення 
рівних можливостей 
та гендерних 
проблем. 
Здатність критично 
осмислювати та 
застосовувати 

сучасні теорії, 
концепції, 
принципи, методи, 
методики та 
технології сфери 
громадського 
здоров’я. 
Здатність 

використову-вати у 

Аналізувати особливості 

промоції здорового 
способу життя; 
Інтерпретувати складові 
здорового способу життя 
в контексті власної 
програми 
та в розрізі цілей сталого 
розвитку; 
Обґрунтувати освітні та 

правові послуги, в тому 
числі уразливим 
категоріям населення з 
використанням ґендерно-
чутливого підходу; 
Розробляти просвітні 
програми та/або 
вдосконалювати промоції 

щодо оздоровчої освіти та 

Круглий стіл;           
тренінги  в 
активному 
режимі;     
робота  в міні-
групах. 

Бакалавр 
229 Громадсь-

ке здоров’я 
25 Немає 

7,  8 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
професійній 
діяльності сучасні 
теорії, методи 

соціальних наук та 
наук про здоров’я. 
Здатність 
обґрунтовувати та 
планувати заходи з 
профілактики 
(первинної, 
вторинної та 

третинної) 
захворювань, 
захисту та зміцнення 
здоров’я населення, 
та сприяти їх 
реалізації на 
практиці. 

здорового способу життя. 
 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ (РЕСУРСОМ). ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ 

Управління 
Бондар Т. В., 

Таранюк К. В. 

Здатність до 
міжособистісної 

взаємодії. 
Здатність формувати 
і вдосконалювати у 
інших осіб 
спеціальні знання і 
навички у сфері 
громадського 
здоров’я. 
Здатність 

обґрунтовувати та 
планувати заходи з 
профілактики 
(первинної, 
вторинної та 
третинної) 
захворювань, 
захисту та зміцнення 

здоров’я населення, 

Здійснювати 
управлінську, 

організаційну, аналітичну, 
діагностичну, інноваційну 
діяльність при управлінні 
людськими ресурсами 
організацій з врахуванням 
розвитку й ефективності 
використання їх 
кадрового потенціалу. 
Розробляти кадрову 

стратегію і політику 
організації, планувати 
чисельність персоналу, 
проводити відбір 
персоналу, розвивати та 
навчати співробітників. 
Оцінювати трудову 
діяльність, формувати 

мотиваційно – 

Дискусії та 
семінари, кейс-
стаді,  ділові 
ігри, командна 

робота, мозковий 
штурм, тренінги 

Бакалавр 
229 Громадсь-

ке здоров’я 
25 Немає 

7-8 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
та сприяти їх 
реалізації на 
практиці. 

Здатність 
впроваджувати, 
засновані на доказах 
стратегії, політики 
та інтервенції 
громадського 
здоров’я із 
залученням 

зацікавлених сторін. 
 

компенсаційну систему. 
Приймати та успішно 
реалізовувати 

управлінські рішення 
щодо ефективної 
взаємодії стейкхолдерів у 
системі забезпечення 
громадського здоров’я. 
Планувати, 
організовувати та успішно 
реалізовувати заходи з 

профілактики (первинної, 
вторинної та третинної) 
захворювань, а також 
заходи, спрямовані на 
охорону здоров’я 
населення. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ  І СИСТЕМИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я 

Громадського 

здоров’я 
Дрига Н. О. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
Здатність вчитися і 

оволодівати 
сучасними знаннями 
та застосовувати їх у 
практичній 
діяльності. 
Здатність критично 
осмислювати та 
застосовувати 

сучасні теорії, 
концепції, 
принципи, методи, 
методики 
та технології сфери 
громадського 
здоров’я. 
Здатність 

Критично осмислювати 
факти, аналізувати та 
узагальнювати 
інформацію у 
професійній сфері. 

Використовувати 
спеціалізоване програмне 
забезпечення, бази даних, 
інформаційно-комуніка- 
ційні технології для 
розв’язання складних 
задач у сфері 
громадського здоров’я. 

Збирати, оцінювати та 
аналізувати дані щодо 
громадського здоров’я, 
зокрема, результати 
лабораторних дослід- 
жень, демографічні 
та епідеміологічні 
показники . 

практичні 

заняття;  
тренінги  в 
активному 
режимі; 
групова робота.     

Магістр 

Бакалавр 

222 Медицина 

228 Педіатрія/ 

229 Громадсь-

ке здоров’я 

25 Немає 

5, 6 

семестр/ 

7, 8 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
інтерпретувати 
результати 
досліджень у 

сфері громадського 
здоров’я, 
робити обґрунтовані 
висновки 
та надавати 
відповідні 
рекомендації.. 
Здатність проводити 

ефективну 
комунікацію у 
сфері громадського 
здоров’я з 
використанням 
сучасних 
каналів та технік 
комунікації. 

Брати участь у розробці 
стратегій, політик та 
заходів з громадського 

здоров’я, здійснювати 
ефективну комунікацію у 
сфері громадського 
здоров’я з використанням 
різних каналів та технік 
комунікації з метою 
донесення ідей, рішень та 
власного досвіду до 

фахівців і нефахівців. 

INFORMATION TOOLS AND SYSTEMS IN HEALTHCARE 

Public health 
Smiianova O.I. 
Dryha N.O. 

Ability to abstract 

thinking, analysis, and 
synthesis. 
Ability to apply 
knowledge in practice. 
Ability to make 
reasoned decisions. 
Ability to work as a 
team member. 
Skills in information 

and communication 
technologies. 
Ability to act based on 
ethical considerations 
(motives). 
Ability to perform 
sanitary and preventive 
measures. 

Ability to maintain 

To plan and implement a 

system of sanitary and 
preventive measures against 
the occurrence and spread of 
diseases among the 
population. 
To analyze epidemiological 
situation and carry out 
measures of mass and 
individual, general and local 

prevention of infectious 
diseases. 
To search for the necessary 
information in the 
professional literature and 
databases; to analyze, 
evaluate, and apply this 
information. To apply 

modern digital technologies, 

Practice-oriented 
learning. 
Problem-searching 
method. 

Educational 
discussion / debate. 
Think-pair-share. 

Master  222 Medicine 25  

Basic 
knowledge of 
the legal and 

organizational 
principles of 

health care, 
future doctor’s 

skills in the 
formation of 
preventive 
activities, 
taking into 
account the 

possible impact 
on public 
health of 

various origins 
factors. 

5,6 
semester 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
medical records. 
Ability to conduct 
epidemiological and 

medical-statistical 
research of public 
health; ability to 
process governmental, 
social, economic, and 
medical information. 
Ability to assess the 
influence of 

environment, socio- 
economic and 
biological determinants 
on the health of a 
person, family, or 
population. 
Ability to analyze 
activity of a doctor, 

department, or 
healthcare institution; 
ability to carry out 
measures for providing 
healthcare quality and 
increase the efficiency 
of medical resources. 

specialized software, 
statistical methods of data 
analysis to solve complex 

health problems. 
To assess environmental 
impact on public health. 
LO 5. To manage healthcare 
workflows that are complex, 
unpredictable and require 
new strategic approaches; to 
organize conditions for work 

and professional development 
of staff. 
  

ВІЙСЬКОВА ТОКСИКОЛОГІЯ І РАДІОЛОГІЯ 

Кафедра 
екстреної 
медичної 
допомоги та 
медицини 
катастроф 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Шкатула Ю. В., 
Шаповал І. В. 

Здатність оцінити 

місце події на 
наявність загроз 
власному життю і 
життю інших людей, 
виявити фактори, що 
впливають на стан та 
здоров'я пацієнтів та 
забезпечити власну 

безпеку. 
Здатність обстежити 
хворих і 

Знати клініку та основні 

принципи лікування 
уражених отруйними, 
сильнодіючими отруйними 
речовинами, компонентами 
ракетних палив і 
технічними рідинами. 
Діагностувати ураження 
бойовими отруйними та 

сильнодіючими отруйними 
речовинами, іонізуючим 
випромінюванням. 

Практичні 
заняття, із 
застосуванням 
активних методів 
навчання, 

індивідуальна 
робота під 
керівництвом 
викладача 
(дискусії, групова 
роботи, e-learning) 

Бакалавр  
223 Медсест-
ринство 

50 

Знання з 
анатомії та 
фізіології 
людини 

2 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
постраждалих на 
наявність 
невідкладних станів. 

Здатність проводити 
медичне сортування. 

Надавати невідкладну 
медичну допомогу при 
ураженні бойовими 

отруйними та 
сильнодіючими отруйними 
речовинами, іонізуючим 
випромінюванням. 

ЕКСТРЕНА АКУШЕРСЬКА І ГІНЕКОЛОГІЧНА ДОПОМОГА 

Кафедра акушерства, 

гінекології та 

планування сім’ї 

Сухарєв А.Б. 

Здатність обстежити 

хворих і постраждалих на 

наявність невідкладних 

станів. 

Здатність проводити 

медичне сортування. 

Здатність прийняти 
рішення про обсяг 

допомоги та 

госпіталізацію. 

Здатність надати 

екстрену медичну 

допомогу при пологах. 

Здатність розраховувати 

дозу лікарських засобів, 

які вводяться пацієнту. 

Здатність передавати до 

відділення екстреної 
медичної допомоги 

інформацію про процес 

надання медичної 

допомоги пацієнту на 

місці події та протягом 

транспортування до 

відділення, при 

необхідності допомагати 

персоналу відділення 

екстреної медичної 

Проводити первинне 

обстеження вагітних, оцінити 

ступінь виявлених порушень, 

визначити потребу у 

проведенні екстрених 
рятувальних заходів. 

Надавати екстрену медичну 

допомогу вагітним та 

породілям у випадку 

порушення дихання, зупинці 

серця, непритомності, при 

травматичних та термічних 

ушкодженнях, утопленні та 

механічній асфіксії, гострих 

отруєннях та інших 

невідкладних станах, що 
загрожують життю вагітної 

Застосовувати принципи 

медичного сортування та 

транспортування вагітних у 

екстремальних ситуаціях, в 

тому числі здійснювати 

перенесення із використанням 

підручних засобів. 

Практичні заняття у 

вигляді семінарів; 

практичні заняття у 
вигляді тренінгів з 

вирішенням 

ситуаційних задач на 

тренажерах, 

самостійна робота 

керівництвом 

викладача,  

e-learning. 

Бакалавр  
223 Медсест-

ринство 
25 

Знання з 

анатомії та 

фізіології 

людини, 

акушерства та 

гінекології 

2 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

допомоги. 

ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ КРИЗОВИХ СТАНІВ 

Нейрохірургії

  

 

Сінгур О.Г. 

Сухарєва В.А. 

Здатність діяти на 

підставі етичних 

суджень. 

Здатність до 

конструктивної 

взаємодії з іншими 

людьми, незалежно 

від їх походження та 

особливостей 

культури, і поваги 

до різноманітності. 

Здатність 

дотримуватися 

принципів медичної 

деонтології, 

забезпечувати 

збереження 

лікарської таємниці 

та постійно 

удосконалювати 

свій професійний 

рівень. 

 Здатність 

проводити 

адаптаційні заходи 

для профілактики 

синдрому вигорання 

працівників 

екстреної медичної 

допомоги. 

Здатність оцінювати 

принципи здорового 

способу життя і 

дотримуватись 

Знати і розуміти доцільне 

застосування сукупності 

навичок (вмінь), 

медичних засобів, 

втручань та дій для 

забезпечення 

пацієнту/клієнту гідного 

ставлення, приватності/ 

інтимності, 

конфіденційності, захисту 

його прав, фізичних, 

психологічних та 

духовних потреб на 

засадах 

транскультурального 

підходу, толерантної та 

неосудної поведінки. 

Продемонструвати 

здатність 

використовувати належні 

комунікативні навички та 

поведінку з пацієнтом, 

його родиною, колегами 

та персоналом медичних 

закладів, у т.ч. однією із 

поширених європейських 

мов. 

Використовувати навички 

критичного мислення для 

організації і надання ЕМД 

при масових випадках, у 

надзвичайних ситуаціях у 

мирний та воєнний час, у 

тому числі пов’язаних із 

Дисципліна 

викладається у 

вигляді 

практичних, 

семінарських 

занять. 

Демонстрація 

проведення 

психологічного 

обстеження 

пацієнтів,  

роботою служби 

«Телефон 

довіри», 

проведення 

занять з фізичної 

реабілітації, 

арттерапії, 

психоосвіти для 

осіб з розладами 

психіки та 

поведінки. 

Розв’язання 

клінічних задач. 

Участь в 

науковій роботі. 

Бакалавр 

(перший 

рівень 

вищої 

освіти) 

223 Медсест-

ринство 
25 

Немає 

 

2 

семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
основ санології в 

практичній 

діяльності. 

викидом сильнодіючих 

отруйних речовин, 

небезпечних матеріалів та 

при інфекційних 

хворобах. 

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ДИТЯЧОГО ВІКУ 

Кафедра педіатрії Плахута В.А. 

Здатність обстежити 
хворих і постраждалих 

дітей на наявність 

невідкладних станів. 

Здатність прийняти 

рішення про обсяг 

допомоги та 

госпіталізацію. 

Здатність розраховувати 

дозу лікарських засобів, 

які вводяться дитині. 

Здатність надати 
екстрену медичну 

допомогу дітям та 

немовлям при травмах чи 

захворюваннях 

дихальної, серцево-

судинної, ендокринної, 

імунної, нервової систем, 

системи травлення та 

сечостатевої системи. 

Після успішного вивчення 

навчальної дисципліни 

здобувач зможе: 

Оцінити рівень структурних та 

функціональних порушень 
організму постраждалих 

дитячого віку, визначити рівень 

загрози для життя 

постраждалого та необхідність 

в наданні екстреної медичної 

допомоги. 

Надавати екстрену медичну 

допомогу дітям у випадку 

порушення дихання, 

непритомності, при 

травматичних та термічних 
ушкодженнях, утопленні та 

механічній асфіксії, гострих 

отруєннях та інших 

невідкладних станах, що 

загрожують життю 

потерпілого. 

Розпізнати РЗК у дітей, вказати 

належні кроки для його 

лікування та продемонструвати 

серцево-легеневу реанімацію 

(на симульованому пацієнті) 

відповідно до сучасних 
міжнародних стандартів. 

Практичні заняття, 

заняття із 

застосуванням 

симуляційних 

методів навчання, 

практико-

орієнтоване 

навчання, 
індивідуальна робота 

під керівництвом 

викладача (дискусії, 

групова роботи, e-

learning) 

Бакалавр 
223 Медсест-
ринство 

25 

 

Знання з анатомії 

та фізіології 

людини, 

педіатрії, хірургії 
Немає 

 

2 
семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ЛІТНЬОГО ВІКУ 

Кафедра екстреної 

медичної допомоги 

та медицини 

катастроф 

Шкатула Ю.В., 

Бадіон Ю.О. 

Здатність обстежити 
хворих і 

постраждалих 
літнього віку на 
наявність 
невідкладних станів. 
Здатність прийняти 
рішення про обсяг 
допомоги та 
госпіталізацію. 

Здатність 
розраховувати дозу 
лікарських засобів, які 
вводяться пацієнту 
літнього віку. 
Здатність надати 
екстрену медичну 
допомогу 

постраждалим 
літнього віку при 
травмах чи 
захворюваннях 
дихальної, серцево-
судинної, 
ендокринної, імунної, 
нервової систем, 
системи травлення та 

сечостатевої системи. 

Оцінити рівень 
структурних та 
функціональних порушень 

організму постраждалих 
літнього віку, визначити 
рівень загрози для життя та 
необхідність в наданні 
екстреної медичної 
допомоги. 
Знати послідовність 
обстеження травмованої 

особи літнього віку, 
оцінювати тяжкість стану 
та тяжкість пошкоджень, 
тактику надання екстреної 
медичної допомоги 
травмованим. 
Надавати екстрену медичну 
допомогу у випадку 

порушення дихання, 
зупинці серця, 
непритомності, при 
травматичних та термічних 
ушкодженнях, утопленні та 
механічній асфіксії, 
гострих отруєннях та інших 
невідкладних станах, що 
загрожують життю 

потерпілої особи літнього 
віку. 

Практичні 
заняття, із 
застосуванням 
активних методів 
навчання, 
індивідуальна 

робота під 
керівництвом 
викладача 
(дискусії, групова 
роботи, e-learning) 

Бакалавр  
223 Медсест-

ринство 
50 

Необхідні 

знання з анатомії 

та фізіології 

людини, терапії, 

хірургії 

2 семестр 

ЕКСТРЕНА НЕВРОЛОГІЧНА І  ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА 

Нейрохірургії Черевко О.М. 

Здатність оцінити місце 

події на наявність загроз 

власному життю і життю 

інших людей, виявити 
фактори, що впливають 

на стан та здоров'я 

Після успішного вивчення 

навчальної дисципліни 

здобувач зможе: 

Здійснювати оцінку безпечності 
місця події, демонструвати 

забезпечення безпеки 

Практичні заняття у 

вигляді семінарів; 

практичні заняття у 

вигляді тренінгів з 
вирішенням 

ситуаційних задач на 

Бакалавр  
223 Медсест-

ринство 
30 

Знання з анатомії 

та фізіології 

людини, 

фармакології та 
медичної 

рецептури 

2 семестр 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

пацієнтів та забезпечити 

власну безпеку. 

Здатність обстежити 

хворих і постраждалих з 

порушеннями нервової 

системи на наявність 

невідкладних станів.  

Здатність прийняти 
рішення про обсяг 

допомоги та 

госпіталізацію. 

Здатність надати 

екстрену медичну 

допомогу при травмах чи 

захворюваннях нервової 

систем, при психічних 

розладах. 

Здатність розраховувати 

дозу лікарських засобів, 
які вводяться пацієнту. 

персоналу та пацієнта, 

застосування табельних засобів 

індивідуального захисту. 

Використовувати належні 

комунікативні навички та 

поведінку з пацієнтом, його 

родиною. 

Оцінити рівень структурних та 
функціональних порушень 

організму постраждалих із 

захворюваннями та травмами 

нервової системи, визначити 

рівень загрози для життя 

постраждалого та необхідність 

в наданні екстреної медичної 

допомоги. 

 

тренажерах, 

самостійна робота 

керівництвом 

викладача,  

e-learning. 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Кафедрі фізичної 
терапії, 
ерготерапії та 

спортивної 
медицини 

Ситник О.А. 
 Грибініченко А.М. 

 

 
Здатність до 
пошуку, оброблення 
та аналізу інформації 
з різних джерел. 
Здатність вчитися і 
оволодівати 

сучасними 
знаннями. 
Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях.. 
Здатність знаходити 

Використовувати сучасну 
комп’ютерну техніку; 
знаходити інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати вітчизняні та 
зарубіжні 
джерела інформації, 
необхідної для виконання 

професійних завдань та 
прийняття професійних 
рішень. 
Застосовувати сучасні 
науково-доказові дані у 
професійній діяльності. 
Оцінювати себе критично, 

 

 

 

 

 

 
Research-based 
learning (RBL). 

Навчання через 
дослідження 
Практико-

орієнтоване 
навчання. 

Проблемно- 
пошуковий 
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227.Фізична 
терапія, 
ерготерапія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Немає 
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Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
шляхи постійного 
покращення якості 
послуг фізичної 

терапії та 
ерготерапії. 

засвоювати нову фахову 
інформацію, 
поглиблювати знання за 

допомогою 
самоосвіти, оцінювати й 
представляти власний 
досвід, 
аналізувати й 
застосовувати досвід 
колег. 

метод 

НАРОДНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Кафедрі фізичної 

терапії, 
ерготерапії та 
спортивної 
медицини 

Білоус В.В 

Здатність вчитися і 
оволодівати 
сучасними 
знаннями. 
Здатність 
застосовувати 
знання 
у практичних 
ситуаціях.. 

Здатність допомогти 
пацієнту/клієнту 
зрозуміти власні 
потреби, 
обговорювати та 
пояснювати зміст і 
необхідність 
виконання програми 

фізичної терапії та 
ерготерапії. 
Здатність ефективно 
реалізовувати 
програму фізичної 
терапії та/або 
ерготерапії. 

Застосовувати сучасні 
науково-доказові дані у 
професійній діяльності, 
об’єктивно оцінювати 
інформативний масив 
наукових, популярних та 
іншого роду джерел, що 
висвітлюють проблеми 
лікування, оздоровлення 

та зцілення організму 
людини нетрадиційним та 
народними засобами 
реабілітації. 
Розуміти і пояснювати 
патологічні процеси, які 
піддаються корекції 
заходами народної та 

нетрадиційної 
медицини у фізичній 
реабілітації; 
Вміти створювати 
реабілітаційні програми із 
використанням методів 
народної та нетрадиційної 
медицини у фізичній 

терапії. 
Вміти оцінити потреби та 
реабілітаційний потенціал 

 
Аналіз 
конкретних 
ситуацій (Case-
study). 
Практико-
орієнтоване 
навчання. 
Обмін думками 

(think- pair-share) 
Team-based 
learning (TBL). 
Командно- 
орієнтоване 
навчання 
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227. Фізична 
терапія, 
ерготерапія 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 
Знання з 
дисцип- 
лін: 
Фізична 
реабілітац ія 

при 
захворюв 
аннях 
внутрішні х 
органів 
Основи 
фізичної 
терапії, 

ерготерап ії, 
Медико- 
біологічні 
основи 
фізичної 
терапії, 
ерготерап ії, 
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Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
пацієнта/клієнта 
допомогти 
зрозуміти його власні 

потреби, обговорювати та 
формулювати цілі, 
пояснювати програму 
фізичної реабілітації, 
механізм дії засобів 
народної та нетрадиційної 
медицини. 

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА 

Кафедрі фізичної 

терапії, 
ерготерапії та 
спортивної 
медицини 

Войтенко В.Л. 
 Гордійчук Є.М. 

Знання та розуміння 
предметної області 
та розуміння 
професійної 
діяльності. 
Здатність вчитися і 
оволодівати 
сучасними 
знаннями. 

Здатність 
застосовувати 
знання 
у практичних 
ситуаціях. 

1. Знати особливості 
фізичного розвитку, 
функціональних 
можливостей та здоров’я 
осіб, що займаються 
фізичною 
культурою і спортом. 
Оволодівати 
сучасними методами і 

засобами 
діагностики 
функціонального стану 
організму спортсменів. 
Знати основні 
морфо 
функціональні 
відхилення, 

захворювання і 
травми, які 
виникають при 
нераціональних 
тренуваннях та заняттях 
спортом. 
Знати і застосовувати у 
практичних ситуаціях 

знання про основні 
медичні засоби для 
підвищення спортивної 

Research-based 
learning (RBL). 
Навчання через 
дослідження 
Лекції-дискусії 
Обмін думками 
(think- pair-
share) 
Метод 

демонстрацій 

 

 
Бакалавр 
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Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
працездатності, 
прискорення 
відновлення організму 

після навантажень. 
Діяти соціально 
відповідально та свідомо 
при наданні першої 
допомоги при гострих 
патологічних станах у 
спортсменів. 

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА 

Кафедрі фізичної 

терапії, 
ерготерапії та 
спортивної 
медицини 

Шевець В.П. 

Знання та розуміння 

предметної області 
та розуміння 
професійної 
діяльності.  
Здатність працювати 
в команді. ЗК 9. 
Навички 
використання 

інформаційних і 
комунікаційних 
технологій. 

Знати особливості 
обстеження у фізичній 
терапії, ерготерапії, 
спеціальні тести та шкали. 
Дотримуватися  
стандартизованих 
протоколів під час 
вимірювання 
результатів; 

інтерпретувати отримані 
дані; керувати процесом 
фізичної терапії, 
ерготерапії. 
Під наглядом  проводити 
обстеження, 
тестування, огляд у 
фізичній терапії, 

ерготерапії та 
документувати отримані 
результати.  
Самостійно проводити 
оперативний та поточний 
контроль за станом 
пацієнта/клієнта; бути 
відповідальним за 

своєчасне та достовірне 
проведення контролю 
стану пацієнта/клієнта 

Метод 
ілюстрацій. 
Мультимедійні 
лекції. 
Пошукова 
лабораторна 
робота. Team-
based learning 
(TBL). 

Командно- 
орієнтоване 
навчання. Метод 
демонстрацій 
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Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
відповідними засобами й 
методами, за 
належне документування 

отриманих результатів. 

ОСНОВИ АПАРАТНОЇ ФІЗІОТЕРАПІЇ 

Кафедрі фізичної 

терапії, 
ерготерапії та 
спортивної 
медицини 

Єжова О.О. 
Олійниченко Н.Є. 

Здатність планувати 
та управляти часом. 
Здатність до пошу-
ку, оброблення та 
аналізу інформації з 
різних джерел. 

Здатність провадити 
безпечну для 
пацієнта/клієнта та 
практикуючого 
фахівця практичну 
діяльність з фізичної 
терапії. 
Здатність забезпе-
чувати 

відповідність 
заходів фізичної 
терапії та/або 
ерготерапії 
функціональним 
можливостям та 
потребам 
пацієнта/клієнта 

Виділяти конкретний 
фізичний фактор та метод 
його використання серед 
багатого арсеналу апарат-
них фізіотерапевтичних 
методів та визначати 

притаманні йому 
лікувальні ефекти 
Цілеспрямовано обирати 
метод та методику його 
застосування, що складає 
сутність патогенетичної 
дії лікувальних фізичних 
факторів, при ураженнях 
різних органів та систем 

Самостійно проводити 
фізіотерапевтичні 
процедури,   використо-
вуючи згадані вище 
методи впливу фізичних 
чинників на організм 
людини з метою 
реабілітаційних та 

профілактичних впливів 

Інтерактивні 
лекції Метод 
демонстрацій 
Метод 
спостереження 
Практичні 

методи для 
відпрацювання 
навичок Бесіда 
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ОСНОВИ ДІЄТОЛОГІЇ 

Кафедрі фізичної 

терапії, 
ерготерапії та 
спортивної 
медицини 

Войтенко В.Л 

Здатність вчитися і 
оволодівати сучасни-
ми знаннями. 
Здатність застосову-
вати знання у прак- 
тичних ситуаціях. 

Здатність провадити 
безпечну  для 

Володіти навичками 
використання інфор-
маційних і 
комунікаційних 
технологій. 
Використовувати сучасні 

знання з основ дієтології. 
Оволодіти здатністю 

 

 

 
Research-based 
learning (RBL). 
Навчання через 

дослідження. 
Інтерактивні 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
пацієнта та  
практикуючого 
фахівця 

практичну діяльніст 
з фізичної     терапії. 

адаптувати свою поточну 
практичну діяльність до 

змінних умов. 
Знати основи раціональ-
ного харчування різних 
вікових груп. 

Уміти обґрунтовувати 
принципи профілактики 

харчових отруєнь 

аліментарного 

походження. 

лекції Лекції-
дискусії 
Обмін думками 

(think- pair-share) 
Метод 
демонстрацій 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДІТЕЙ З СЕНСОМОТОРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

Кафедрі фізичної 
терапії, 
ерготерапії та 
спортивної 
медицини 

Бабенко Я.А. 

Здатність працювати 
в команді. 
Здатність вчитися і 
оволодівати сучас-
ними знаннями. 

Здатність 
враховувати 
медичні, психолого 
педагогічні,соціальн
і аспекти у практиці 
фізичної терапії, 
ерготерапії. 

Вміти працювати у 
команді, дотримуватися 
меж професійної компе-
тентності, етичних та 
моральних принципів; 

демонструвати поведінку, 
яка сприяє формуванню 
сприятливої робочої 
атмосфери. 
Застосовувати знання на 
практиці, розв’язувати 
складні задачі і проблеми, 
які виникають у профе-

сійній діяльності. 
Вміння інтегрувати 
знання про патологічні 
процеси та спричинені 
ними розлади, що 
стосуються стану 
конкретного 
пацієнта/клієнта. 

Метод 
демонстрації 
Метод 
спостереження й 
аналізу 

Метод 
ілюстрації 
Командно-
орієнтоване 
навчання 
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30 

Вивчення 
дисцип- 
лін: Основи 
фізичної 
терапії, 

ерготерап ії, 
Медико- 
біологічні 
основи 
фізичної 
терапії, 
ерготерап ії, 
Основи 

анатомії та 
Основи 
нормальн ої 
та 
патологіч ної 
фізіології 
людини 
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ОСНОВИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ 
Кафедрі фізичної 
терапії, 
ерготерапії та 
спортивної 
медицини 

Петренко Н.В. 

Здатність 
виконувати базові 
компоненти 
обстеження у 
фізичній терапії 

Демонструвати готовність 
до зміцнення та збере-
ження особистого та 
громадського здоров'я 
шляхом використання 

 
 
 
Мультімедійні 
лекції Обмін 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
та/або ерготерапії: 
спостереження, 
опитування, 

вимірювання та 
тестування, 
документувати їх 
результати 
Здатність проводити 
оперативний, 
поточний та етапний 
контрольстану 

пацієнта/клієнта 
відповідними 
засобами й 
методами 
Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 

рухової активності 
людини та проведення 
роз’яснювальної роботи 

серед пацієнтів/клієнтів, 
членів їх родин, медичних 
фахівців, а також покра-
щенню довкілля громади. 
Відшуковувати необхідну 
інформацію у професійній 
літературі та базах даних 
інших джерелах, аналізу-

вати, оцінювати та засто-
совувати цю інформацію. 
Реалізувати індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, ерготерапії. 

думками (think- 
pair-share) 
Мозковий штурм 

Рольова гра 
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Вивчити 
Основи 
анатомії 
людини 
Фізіологія 

фізичних 
вправ 
Основи 
фізичної 
терапії, 
ерготерап ії 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПОСТІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ 

Кафедрі фізичної 

терапії, 
ерготерапії та 
спортивної 
медицини 

Шевець В.П. 

Знання та розуміння 
предметної області 
та розуміння профе-
сійної діяльності. 
Навички 
міжособистісної 
взаємодії.  
Здатність працювати 

в команді.  
Здатність мотивува-
ти людей та руха-
тися до спільної 
мети. ЗК 12. 
Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 

ситуаціях. 

Вміти безпечно та 
ефективно виконувати 
програму фізичної терапії, 
ерготерапії, модифікувати 
обсяг навантаження, зміст 
та спрямованість занять, 
визначати частоту занять 
та тривалість курсу фізич-

ної терапії, ерготерапії.  
Вміти організувати збір 
інформації про актуаль-
ний стан здоров'я 
постінсультного пацієнта, 
складати анамнез, 
використовувати 
відповідні методи огляду, 

обстеження та тестування. 
3. Знати основні 
протипокази і 

Мультимедійні 
лекції. 
Аналіз 
конкретних 
ситуацій (Case-
study). Метод 
демонстрацій. 
Мозковий 

штурм. Метод 
ілюстрацій. 
Team-based 
learning (TBL). 
Командно- 
орієнтоване 
навчання. 
Рольова гра. 

 
Бакалавр 
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ерготерапія 
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Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 
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дисципліна 
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Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
застереження щодо 
проведення заходів 
фізичної терапії, 

ерготерапії, особливості 
обстеження 
постінсультних хворих. 4. 
Вміти оцінити потреби та 
реабілітаційний потенціал 
пацієнта, обговорювати та 
пояснювати зміст і 
необхідність виконання 

програми фізичної терапії 
та ерготерапії 
постінсультних хворих. 

САНАТОРНО-КУРОРТНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

Кафедрі фізичної 
терапії, 
ерготерапії та 
спортивної 
медицини 

Войтенко В.Л 

Здатність вчитися і 
оволодівати сучас-
ними знаннями. 
Здатність провадити 
безпечну для 

пацієнта та 
практикуючого 
фахівця практичну 
діяльність з фізичної 
терапії, ерготерапії. 
Здатність знаходити 
шляхи постійного 
покращення якості 

послуг фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 

Оволодіти сучасними 
знаннями з існуючих 
перспективних курортних 
і лікувальних місцевос-
тей, визначення їх 

придатності для 
створення курортів. 
Проводити контроль 
ефективності та 
прогнозувати рівень 
реабілітації при 
застосуванні природних 
факторів у санаторно- 

курортних умовах. 
Уміти пояснити пацієн-
там, членам міждисциплі-
нарної команди, іншим 
медичним працівникам 
потребу у заходах фізич-
ної терапії, ерготерапії, 
принципи їх використан-

ня і зв'язок з охороною 
здоров’я в санаторно-
курортних умовах. 

Інтерактивні 
лекції Лекції-
дискусії Метод 
демонстрацій 
Обмін думками 

(think- pair-share) 
Research-based 
learning (RBL). 
Навчання через 
дослідження. 

Бакалавр 227. Фізична 
терапія, 
ерготерапія 

15 Немає 3/4 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
Трактувати патологічні 
процеси та порушення і 
застосовувати для їх 

корекції придатні засоби 
фізичної терапії, ерготе-
рапії в санаторно- курорт-
них умовах. 

 Ефективно реалізовувати 
програму фізичної терапії 
та/або ерготерапії з 
урахуванням загальних 

показів та протипоказів 
для проведення клімато-, 
гідро- та бальнеотерапії в 
санаторно- курортних 
умовах. 

КОСМЕТИЧНИЙ МАСАЖ 

Кафедрі фізичної 
терапії, 
ерготерапії та 
спортивної 
медицини 

Білоус В.В 

Здатність 
мотивувати людей 
та рухатися до 

спільної мети 
Здатність вчитися і 
оволодівати сучас-
ними знаннями. 
Здатність пояснити 
потребу у заходах 
фізичної терапії, 
ерготерапії, принци-

пи їх використання і 
зв'язок з охороною 
здоров’я. 
Здатність допомогти 
пацієнту/клієнту 
зрозуміти власні 
потреби,обговорю-
вати та пояснювати 

зміст і необхідність 
виконання програми 
фізичної терапії та 

Застосовувати сучасні 
наукові дані на практиці, 
розв’язувати складні 

задачі і проблеми, які 
виникають у професійній 
діяльності. 
Оволодіти знаннями 
ефективного спілкування 
з клієнтами/пацієнтами та 
демонструвати поведінку, 
яка сприяє формуванню 

мотивації про важливість 
догляду за собою. 
Вміти пояснити поняття 
«здоров’я» та шляхи його 
зміцнення в контексті 
потреб конкретного 
пацієнта/клієнта; поясни-
ти ефективність та необ-

хідність використання 
косметичного масажу та 
самомасажу в фізичній 

Практико-
орієнтоване 
навчання. 

Обмін думками 
(think- pair-share) 
Team-based 
learning (TBL). 
Командно- 
орієнтоване 
навчання Аналіз 
конкретних 

ситуацій (Case-
study). 

Бакалавр 227. Фізична 
терапія, 
ерготерапія 

Немає Вивчення 
дисцип- 
лін: 

основи 
анатомії 
людини, 
Основи 
фізіології 
людини, 
Основи 
масажу, 

Медико- 
біологічні 
основи 
фізичної 
терапії, 
ерготерап ії 

5/6 та 7/8 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
ерготерапії. 
Здатність ефективно 
реалізовувати 

програму фізичної 
терапії та/або 
ерготерапії 

реабілітації, естетичній 
медицині та в галузі 
адаптивної фізичної 

культури. з лікувально-
профілактичною метою. 
Проводити аналіз потреб 
та потенціалу 
пацієнта/клієнта; 
трактувати відповідні 
методи втручання/догляду 
та пояснювати їх 

пацієнту/клієнту. 
Вміти обирати необхідні 
прийоми косметичного 
масажу відповідно до 
індивідуальних 
особливостей та потреб 
клієнта/пацієнта. 
Ефективно реалізовувати 

набуті знання та практич-
ні навички по застосуван-
ню косметичного масажу 
з урахуванням показань 
та протипоказань, надава-
ти практичні рекомендації 
по домашньому догляду. 

КЛІНІЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ ТРАВМАХ У СПОРТСМЕНІВ 

Кафедрі фізичної 
терапії, 

ерготерапії та 
спортивної 
медицини 

Єжова О.О. 

Здатність провадити 

безпечну для 
пацієнта/клієнта та 
практикуючого 
фахівця практичну 
діяльність з фізичної 
терапії. 
Здатність виконува-
ти базові компонен-

ти обстеження у 
фізичній терапії: 
спостереження, 

Застосовувати знання у 

практичних ситуаціях, 
пов'язаних із 
спортивними травмами. 
Застосовувати методи й 
інструменти визначення 
та вимірювання структур-
них змін та порушених 
функцій організму, 

активності та участі, 
трактувати отриману 
Інформацію. 
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Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
опитування, вимірю-
вання та тестування, 
документувати їх 

результати. 
Здатність ефективно 
реалізовувати прог-
раму фізичної 
терапії та/або 
ерготерапії.  
Здатність застосову-
вати знання у прак-

тичних ситуаціях. 

Реалізувати індивідуальні 
програми фізичної терапії 
Здійснювати заходи 

фізичної терапії для 
ліквідації або компенсації 
рухових порушень та 
активності після спортив-
них травм. 
Застосовувати сучасні 
науково-доказові дані у 
професійній діяльності 

конкретних 
ситуацій (Case-
study) Метод 

демонстрацій 
Проблемні лекції 

терапія, 
ерготерапія 

основи 
анатомії 
людини 

Основи 
нормаль ної 
та патологі 
чної 
фізіологі ї 
КРМ 

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

Кафедрі фізичної 
терапії, 

ерготерапії та 
спортивної 
медицини 

Воропаєв Д.С. 

Навички 
міжособистісної 
взаємодії; 
ЗК 04. Здатність 
працювати в команді 

Здатність ефективно 
формувати комунікаційну 
стратегію у професійній 
діяльності. 
Вміти оцінити потреби та 
реабілітаційний потенціал 
пацієнта/клієнта; тракту-

вати програму та поясню-
вати її пацієнту/клієнту 
Встановлювати відповідні 
зв’язки з членами 
мультидисциплінарної 
команди, пацієнтом чи 
опікунами для досягнення 
результату. 

Аналіз 
конкретних 
ситуацій (Case- 
study) 
Мультимедійні 
лекції 
Обмін думками 

(think-pair-share) 
Проблемно- 
пошуковий 
метод 

Бакалавр 227. Фізична 
терапія, 
ерготерапія 

15 Знати основи 
фізичної 
терапії, 
ерготера пії 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Кафедра 
фізичного 
виховання і спорту 

Долгова Н.О. 

Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій. 
Здатність 
використовувати 

спортивні споруди, 
спеціальне 

Визначати рівень 
експлуатації відкритих і 
закритих спортивних 
об’єктів на основі 
порядку організації 
заходів, загальну 
характеристику і 

класифікацію.  
Описувати правові і 

Інтерактивні 
лекції, практики, 
обмін думками, 

навчальна 
дискусія, дебати, 
проблемно-
орієнтоване 
навчання 

Бакалавр  
017 Фізична 
культура і 
спорт  

25 
Без 

обмежень 
3–4 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
обладнання та 
інвентар. 
 

соціальні аспекти 
сучасної міжнародної 
спортивної діяльності. 

Вибирати та 
узагальнювати дані щодо 
проектування та 
будівництва спортивних 
споруд, забезпечення 
спеціальним 
фізкультурно-спортивним 
обладнанням та 

інвентарем. 
Визначати набуті 
теоретичні знання та 
навички у професійній 
діяльності для орієнтації в 
сучасних тенденціях 
функціонування 
спортивної 

інфраструктури 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

Бурла А.О. 

Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 

ситуаціях. 

Здатність 

здійснювати 

навчання, виховання 

та соціалізацію 
людини у сфері 
фізичної культури і 
спорту, 
застосовуючи  різні 
педагогічні методи 
та прийоми.  

 

Відтворювати знання про 
основи сучасного дитячо-
юнацького спорту, та 
уявлення про особливості 
пошуку та відбору 
талановитих дітей для 
занять різними видами 

спорту залежно від 
генетичних задатків і 
природної обдарованості 
до того чи іншого виду 
спортивної діяльності.  
Показувати знання про 
фізіологічні особливості 
дітей та юнаків, рівень їх 

фізичного розвитку та 
фізичної підготовленості, 
методи та засоби 

Мультимедійні 
лекції, практики, 

командна 
робота, дискусії, 
мультимедійні 

презентації 

Бакалавр 

 

 

017 Фізична 
культура і 

спорт 

25 
Без 

обмежень 
3–4 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
вдосконалення рухових 
якостей залежно до 
специфіки обраного виду 

спорту, віку та рівня 
технічної та фізичної 
підготовленості юних 
спортсменів.  
Описувати планування і 
прогнозування у спорті, 
контролі рівня 
підготовленості, засобів 

відновлення і підвищення 
працездатності  
юних спортсменів. 

ОСНОВИ АКВАФІТНЕСУ 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

Петренко О.П. 

Здатність працювати 
в команді.  
Здатність до 
організації 
оздоровчо-

рекреаційної рухової 
активності різних 
груп населення.  
 
 

Складати список 
системного планування 
професійної діяльності, 
застосовувати педагогічні 
навичками проведення 

занять з аквафітнесу. 
Визначати стан здоров’я 
людини та оцінювати 
вплив занять з 
аквафітнесу на організм 
людини. 
Визначати роль рухової 
активності для 

формування здорового 
способу життя, 
збереження і зміцнення 
здоров’я, проводити 
ефективну агітацію і 
пропаганду серед різних 
верств населення. 

Метод 

демонстрацій. 
Обмін думками 
(think-pair-share). 
Самостійна 
робота з 
можливістю 
консультації з 
викладачем. 

Групова робота. 
Мультимедійні 
лекції. 

Бакалавр 

 

 
017 Фізична 
культура і 

спорт 

16 
Без 

обмежень 
3–4 

КРОСФІТ (СИЛОВИЙ ФІТНЕС) 

Кафедра 
фізичного 

Петренко О.П. 
Здатність планувати 
та управляти часом.  

Відтворювати готовність 
до зміцнення особистого 

Метод 
демонстрацій. 

Бакалавр 
 

017 Фізична 
16 

Без 
обмежень 

3–4 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
виховання і 
спорту 

Здатність до 

організації 

оздоровчо-

рекреаційної рухової 

активності різних 

груп населення.  

та громадського здоров'я 
шляхом використання 
силових вправ серед 

різних груп населення.  
Доповідати у практичній 
діяльності одержані 
знання, організовувати та 
проводити тренування з 
силового фітнесу  
Описувати процес 
навчання руховим діям на 

заняттях силового 
характеру. 

Обмін думками 
(think-pair-share). 
Самостійна 

робота з 
можливістю 
консультації з 
викладачем. 
Групова робота. 
Мультимедійні 
лекції. 

культура і 
спорт 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

Бурла А.О. 

Здатність вчитися та 
оволодівати 
сучасними 
знаннями.  
Здатність до 
безперервного 

професійного 
розвитку. 

Розпізнавати заходи  
з фізкультурно-
спортивної реабілітації та 
адаптивного спорту. 
Визначати функціональ-
ний стан організму 

людини та обґрунтову-
вати вибір засобів 
профілактики 
перенапруження систем 
організму осіб, які 
займаються фізичною 
культурою і спортом. 
Виділяти й аналізувати 

психічні процеси, стани та 
властивості людини під 
час занять фізичною 
культурою і спортом. 

Мультимедійні 
лекції, 
ілюстративні 
матеріали, 

практичні 
заняття, 
ситуаційні 
завдання, 
командна 
робота, мережеві 
інформаційно-
комунікаційні 

технології. 
 

Бакалавр 

 
017 Фізична 
культура і 

спорт 

25 
Без  

обмежень 
5–7 

ОСНОВИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

Петренко О.П. 

Навички 
міжособистісної 
взаємодії.  

Здатність 
зміцнювати здоров’я 

Описувати навички 
самостійної роботи, 
демонструвати критичне 

та самокритичне 
мислення в тренуваль-

Метод 
демонстрацій. 
Обмін думками 

(think-pair-share). 
Самостійна 

Бакалавр 

 
017 Фізична 
культура і 

спорт 

25 
Без  

обмежень 
5–7 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
людини шляхом 
використання 
рухової активності, 

раціонального 
харчування та інших 
чинників здорового 
способу життя.   

ному процесі, осіб, які 
займаються різними 
видами спорту. 

Пояснити процес 
навчання руховим діям та 
розвиток рухових якостей 
людини в умовах різних 
форм організації занять.  
Предбачати та розуміти 
сутність, принципи, 
методи, форми та 

організацію процесу 
навчання і виховання 
людини в тренувальному 
процесі руховою 
активністю 

робота з 
можливістю 
консультації з 

викладачем. 
Групова робота. 
Мультимедійні 
лекції. 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ (АЦИКЛІЧНО-ЦИКЛІЧНІ ВИДИ СПОРТУ) 

Кафедра 
фізичного 

виховання і 
спорту 

Стасюк Р.М. 

Здатність бути 
критичним і 
самокритичним.   

Здатність проводити 
тренування та 
супроводження 
участі спортсменів у 
змаганнях.   

Класифікувати науково-
методичну та спеціальну 
літературу, нормативно-

правову документальну та 
енциклопедично-
довідкові матеріали, що 
сприяє ґрунтовному 
опануванню теоретичних 
знань з обраного виду 
спорту. 
Виділяти  у практичній 

діяльності одержані 
знання, організовувати та 
проводити тренування, 
планувати та проводити 
змагання, аналізувати 
події, критерії, факти та 
процеси. 
Виражати соціально 

відповідальну та свідому 
поведінку, слідувати 
гуманістичним цінностям 

Інтерактивні 
лекції, 
мозковий штурм; 
навчальна 

дискусія / 
дебати, 
самостійна 
робота з 
можливістю 
консультацій з 
викладачем, 
тeam-based 
learning (TBL), 

командно-
орієнтоване 
навчання 
 

Бакалавр 

 
 

017 Фізична 
культура і 

спорт 

25 
Без  

обмежень 
5–7 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
у професійній діяльності з 
обраного виду спорту. 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ (ІГРОВІ ВИДИ СПОРТУ) 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорт 

Остапенко Ю.О. 

Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 
Здатність проводити 

тренування та 

супроводження 

участі спортсменів у 

змаганнях.   

Змінювати методику 
навчання прийомам 
техніки і тактики в 
ігрових видах спорту.  
Описувати контроль рівня 
техніко-тактичної 
підготовленості, 
спортсменів різних 

ігрових амплуа.  
Вибирати план 
багаторічної підготовки 
спортсмена в ігровому 
виді спорту. 

Інтерактивні 
лекції, 
навчальні 
дискусії. 
дебати, 

самостійна 
робота студентів. 

Бакалавр 

 
 

017 Фізична 
культура і 

спорт 

25 
Без 

обмежень 
5–7 

СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

Король С.А. 

Здатність діяти на 
основі етичних 
міркувань (мотивів). 

Здатність 
застосовувати 
сучасні технології 
управління 
суб’єктами сфери 
фізичної культури і 
спорту.  

Описувати навички 
орієнтування на 
місцевості серед 

учнівської молоді.  
Виділяти  засоби 
спортивного орієнтування 
як у професійній 
діяльності так, і для 
зміцнення здоров’я  
Вибирати різні ролі у 
команді в процесі 

вирішення фахових 
завдань.  
Ілюструвати лідерські 
якості і вміння узгоджено 
працювати та 
використовувати 
моніторинг 
функціонального стану 

організму в навчально-
тренувальному процесі  

Інтерактивні 
лекції,  
практичні 
заняття, 
командна  
робота 

Бакалавр 

 
017 Фізична 
культура і 
спорт 

25 
Без  

обмежень 
5–7 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

СПОРТИВНІ ЄДИНОБОРСТВА 

Кафедра 

фізичного 
виховання і 

спорту 

Стасюк Р.М. 

Здатність 
реалізовувати свої 
права і обов’язки як 

члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності громадянсь-
кого (демократич-
ного) суспільства та 
необхідність його 
сталого розвитку, 
верховенства права, 

прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні.  
Здатність до 
розуміння 
ретроспективи 
формування сфери 

фізичної культури і 
спорту.   

Вибирати  науково-
методичну та спеціальну 
літературу, нормативно-

правовову документальну 
та енциклопедично-
довідкові матеріалами, що 
сприяють ґрунтовному 
опануванню теоретичних 
знань з спортивных 
единоборств. 
Розпізнавати у практичній 

діяльності одержані 
знання, організовувати та 
проводити тренування, 
планувати та проводити 
змагання, аналізувати 
події, критерії, факти та 
процеси. 
Переглядати набуті 

теоретичні знання для 
розв’язання тренувальних 
завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані 
результати. 

Інтерактивні 
лекції, 
мозковий штурм; 

навчальна 
дискусія / 
дебати, 
самостійна 
робота з 
можливістю 
консультацій з 
викладачем, 
тeam-based 

learning (TBL), 
командно-
орієнтоване 
навчання 
 

Бакалавр 

 

017 Фізична 
культура і 
спорт 

25 
Без  

обмежень 
5–7 

ЕКОЛОГІЯ СПОРТУ 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

Сергієнко В.М. 

Здатність зберігати 
та примножувати 
моральні, культурні, 

наукові цінності і 
примножувати 
досягнення 
суспільства на 
основі розуміння 
історії та закономір-
ностей розвитку 
предметної області, 

її місця у загальній 

Пояснити основні 
положення щодо 
збереження 

навколишнього 
середовища у професійній 
діяльності. 
З’ясовувати екологічні 
вимоги  до спортивних 
споруд, спортивних 
комплексів, спортивних 
парків, водойм, які 

використовуються для 

Мультимедійні 
лекції, 
практична 
робота, дискусії, 
групове 
навчання, 

проблемно-
орієнтоване 
навчання. 

Бакалавр 

 
 

017 Фізична 
культура і 

спорт 

25 
Без  

обмежень 
5–7 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
системі знань про 
природу і 
суспільство та у 

розвитку 
суспільства, техніки 
і технологій. 
Здатність 
застосовувати 
сучасні технології 
управління 
суб’єктами сфери 

фізичної культури і 
спорту. 

проведення спортивних 
заходів. 
Розпізнавати екологічно 

безпечні технології для 
забезпечення спортивної 
діяльності. 
 
 
 
 
 

 
 

СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ 

Кафедра 

фізичного 
виховання і 
спорту 

Король С.А. 

Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 
Здатність до 
організації 

оздоровчо-
рекреаційної рухової 
активності різних 
груп населення.  
 

Передбачати спортивні 
походи та розробляти 
туристичні походи  і 
туристичні табори. 
Виділяти різні ролі у 
команді в процесі 

вирішення фахових 
завдань і вибирати 
професійно важливі 
рухові якості. 
Вибирати пошук 
інформації з різних 
джерел для вирішення 
професійних завдань.  

Інтерактивні 
лекції,  

практичні 
заняття, 
командна  
робота 

Бакалавр 

 

017 Фізична 
культура і 
спорт 

25 
Без  

обмежень 
5–7 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТІ 

Кафедра 

фізичного 
виховання і 
спорту 

Остапенко Ю.О. 

Здатність вчитися та 
оволодівати 
сучасними 
знаннями.  
Здатність проводити 
біомеханічний 
аналіз рухових дій 

людини.  
 

Обговорювати місце 
комп’ютерних 
інформаційних технологій 
в системі спорту, основи 
застосувань різноманіт-
них інформаційних 
технологій.  

Пояснити застосовування 
інтернет-технології в 

Методи 
навчання: 
словесні (лекції), 
наочні 
(презентації), 
практичні 
(проведення 

практичних 
занять), 

Бакалавр 
017 Фізична 
культура і 
спорт 

25 
Без  

обмежень 
5–7 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
спорті.  
Вибирати навички 
обробки інформації 

засобами комп’ютерних 
технологій. 

самостійні 
завдання. 

ПІЛАТЕС 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

Петренко О.П. 

Здатність зберігати 
та примножувати 
моральні, культурні, 
наукові цінності і 
примножувати 

досягнення сус-
пільства на основі 
розуміння історії та 
закономірностей 
розвитку предметної 
області, її місця у 
загальній системі 
знань про природу і 
суспільство та у 

розвитку суспільст-
ва, техніки і 
технологій. 
Здатність надавати 
долікарську 
допомогу під час 
виникнення 
невідкладних станів.  

Розпізнавати процес 
навчання вправ пілатесу в 
умовах різних форм 
організації занять  
Інтерпретувати готовність 
до зміцнення особистого 

та громадського здоров'я 
шляхом використання 
вправ пілатесу серед 
різних груп населення.  
Вибирати засвоєнні 
уміння і навички занять 
популярними видами 
рухової активності 

оздоровчої спрямованості. 

Метод 
демонстрацій. 
Обмін думками 
(think-pair-share). 
Самостійна 
робота з 
можливістю 
консультації з 
викладачем. 

Групова робота. 
Мультимедійні 
лекції. 

Бакалавр 

 
017 Фізична 
культура і 
спорт 

25 
Без  

обмежень 
5–7 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСІ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ 

Кафедра 
фізичної терапії, 

ерготерапії та 
спортивної 
медицини 
 

Ситник О.А. 

Здатність до 
адаптації та дії в 
новій ситуації. 
Здатність 
впроваджувати у 
практичну 
діяльність  

результати наукових 
досліджень, 

Знаходити особливості 
фізичного розвитку 
людини та методи його 
оцінки. 
Аналізувати методи 
дослідження 
функціонального стану 

організму осіб які 
займаються фізичним 

Мультимедійні 
лекції, практичні 
заняття, 
командна 
робота, 
проблемні 

заняття 

Магістр 
017 Фізична 
культура і 
спорт 

25 
Без 

обмежень 
2–3 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
спрямованих на 
вирішення 
прикладних  завдань 

у сфері фізичної 
культури і спорту.  

вихованням і спортом. 
Демонструвати медико-
педагогічний супровід 

занять з фізичної 
культури та спорту.  

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

Кафедра 
фізичного 

виховання і 
спорту 

Остапенко Ю.О. 

Здатність виявляти, 
ставити та 
вирішувати 
проблеми. 
Здатність 

розробляти та 
реалізовувати 
інноваційні проєкти 
у сфері фізичної 
культури і спорту. 

Виявляти ефективну 
роботу державного 
регулювання та 
забезпечення розвитку 
фізичної культури і 

спорту.  
Організовувати масову 
фізичну культуру у різних 
сферах суспільства, 
порівнювати альтернат-
тиви, оцінювати ризики та 
ресурсні потреби. 
Виявляти державні 
вимоги до фізичного 

виховання, оцінки 
фізичної підготовленості 
населення, аналізувати та 
оцінювати цю 
інформацію. 

Мультимедійні 
лекції, 
мозковий штурм; 
навчальна 
дискусія / 
дебати, 
самостійна 
робота з 

можливістю 
консультацій з 
викладачем, 
тeam-based 
learning (TBL), 
командно-
орієнтоване 
навчання 

Магістр 

 
 

017 Фізична 
культура і 
спорт 

25 
Без 

обмежень 
2–3 

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТІ 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

Король С.А. 

Здатність генерувати 
нові ідеї 

(креативність). 
Здатність управляти 
робочими або 
навчальними 
процесами у сфері 
фізичної культури та 
спорту, які є 
складними, 

непередбачуваними 
та потребують нових 

Знаходити  маркетингову 
інформаційну систему на 

основі проведення 
маркетингових дослід-
жень у сучасних умовах 
розвитку фізичної 
культури і спорту. 
Демонструвати поняття та 
структуру організації як 
об’єкту управління: 

ознаки, елементи, 
складові, принципи.  

Мультимедійні 

лекції, 
практичні 
заняття, 
командна 
робота, 
командно-
орієнтоване 
навчання 

 

Магістр 

 
017 Фізична 
культура і 
спорт 

25 
Без 

обмежень 
2–3 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
стратегічних 
підходів.  

Вибирати політику 
розповсюдження в 
системі маркетингу,  

аналізувати та оцінювати 
цю інформацію. 

МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНИХ СПОРУД 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 

спорту 

Долгова Н.О. 

Здатність 
мотивувати людей 
та рухатися до 
спільної мети. 
Здатність 

розв’язувати 
проблеми у сфері 
фізичної культури та 
спорту у нових або 
незнайомих 
середовищах за 
наявності неповної 
або обмеженої 
інформації з 

урахуванням 
аспектів соціальної 
та етичної 
відповідальності. 

Вибирати науково-
методичну та спеціальну 
літературу, нормативно-
правові документами 
щодо  матеріально-

технічного та медичного 
забезпечення спортивної 
діяльності. 
Показувати рівень 
експлуатації відкритих і 
закритих спортивних 
споруд на основі порядку 
організації заходів, 
загальну характеристику і 

класифікацію 
фізкультурно-спортивних 
об’єктів 
Аналізувати та 
узагальнювати дані щодо 
проектування та 
будівництва спортивних 
споруд, забезпечення 

спеціальним 
фізкультурно-спортивним 
обладнанням та 
інвентарем. 

Інтерактивні 
лекції, 
мозковий штурм,  

обмін думками 
(think-pair-share) 
навчальна 
дискусія / 
дебати,  
самостійна 
робота з 
можливістю 

консультацій з 
викладачем 

Магістр 

 
 

017 Фізична 
культура і 
спорт 

25 
Без 

обмежень 
2–3 

СУЧАСНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

Бурла А.О. 

Здатність діяти 
соціально 
відповідально та 

свідомо. 
Здатність до 

Виділяти основи 
побудови навчально-
тренувального процесу на 

різних етапах 
багаторічної підготовки 

Мультимедійні 
лекції, навчальна 
дискусія, 

дебати, 
самостійна 

Магістр 

 
017 Фізична 
культура і 
спорт 

25 
Без 

обмежень 
2–3 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
самоосвіти, 
самовдосконалення 
та саморефлексії для 

успішної 
професіоналізації у 
сфері фізичної 
культури і спорту. 

спортсменів.  
Застосовувати методи та 
засоби вдосконалення 

рухових якостей залежно 
до специфіки обраного 
виду спорту, віку та рівня 
технічної та фізичної 
підготовленості юних 
спортсменів.  
Демонструвати 
особливості планування і 

прогнозування у спорті, 
контролі рівня 
підготовленості, 
використовувати засоби 
відновлення і підвищення 
працездатності 
спортсменів. 

робота з 
можливістю 
консультацій з 

викладачем, 
проблемно-
орієнтоване 
навчання. 
 

УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ 

Кафедра 

фізичного 
виховання і 
спорту 

Бурла А.О. 

Здатність до 

пошуку, оброблення 
та аналізу 
інформації з різних 
джерел. 
Здатність до 
критичного 
осмислення проблем 
у сфері фізичної 

культури і спорту, 
оригінального 
мислення та 
проведення 
досліджень. 
 
 

Показувати роль 

фізичного виховання і 
спорту в житті сучасного 
суспільства, структуру 
фізкультурного та 
спортивного руху в 
Україні, особливості 
діяльності різних його 
ланок із юними 

спортсменами. 
Оцінювати систему  
управління підготовкою 
юних спортсменів, засади 
соціальної та юридичної 
відповідальності. 
Виділяти базові вміннями 
сучасної технології 

управління, організації, 
стилів керівництва, 
управління конфліктними 

Мультимедійні 

лекції, навчальна 
дискусія, 
дебати, 
самостійна 
робота з 
можливістю 
консультацій з 
викладачем, 
проблемно-

орієнтоване 
навчання. 
 

Магістр 
017 Фізична 
культура і 
спорт 

25 
Без 

обмежень 
2–3 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
ситуаціями в 
психологічній підготовці 
юних спортсменів. 

УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯ І СПОРТОМ 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

Стасюк Р.М. 

Здатність працювати 
в міжнародному 
контексті 
Здатність планувати, 
організовувати та 
здійснювати 
самостійні наукові 

дослідження з 
проблем фізичної 
культури і спорту.  
 

Демонструвати сучасні 
концепції теорії 
управління  сферою 
фізичного виховання і 
спорту.  
Використовувати 
принципи, функції та 

методи управління 
діяльністю організацій в 
сфері фізичного 
виховання і спорту. 
Ілюструвати 
Міжнародний спортивний 
рух, що сприяє розвитку 
фізичного виховання 
різних груп населення 

України. 

Мультимедійні 
лекції, 
мозковий штурм; 

навчальна 
дискусія / 
дебати, 
самостійна 
робота з 
можливістю 
консультацій з 
викладачем, 

тeam-based 
learning (TBL), 
командно-
орієнтоване 
навчання 

Магістр 

 
017 Фізична 
культура і 
спорт 

25 
Без 

обмежень 
2–3 

МАЙСТЕРНІСТЬ СПОРТИВНОГО ТРЕНЕРА 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

Бурла А.О. 

Здатність генерувати 
нові ідеї (креатин-
ність). 

Здатність 
здійснювати 
науково-педагогічну 
діяльність у 
закладах вищої 
освіти. 
 

Виявляти сутність 
педагогічної майстерності 
спортивного педагога 
його компоненти 
педагогічної діяльності, 
педагогічні уміння та 

здібності. 
Показувати професійне 
становлення особистості 
спортивного педагога, 
його професійні 
деформації особистості.  
Демонструвати спортивну 
дидактику з психологічної 

теорії навчання, умінь і 
навичок, технології 

Мультимедійні 

лекції, навчальна 
дискусія, 
дебати, 
самостійна 
робота з 
можливістю 
консультацій з 
викладачем, 

проблемно-
орієнтоване 
навчання. 
 

Магістр 
017 Фізична 
культура і 
спорт 

25 
Без 

обмежень 
2–3 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Компетентності 

(загальні або 

фахові), на 

розвиток яких 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

за навчальною 

дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 
навчання, технології 
спортивного тренування. 

 


