
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності        222 Медицина 

Рівень вищої освіти                                  Другий рівень вищої освіти 

Спеціалізація ____________________________________________ 

Освітня програма                                     Підготовка спеціалістів 

Форма навчання                                       Денна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи та строк навчання                      360 кредитів, 6 років 

Навчальний план, затверджений Вченою радою ________________________ 

                  (дата та номер протоколу) 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності)   Відповідає 

_________________________________________________________________ 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності)   Відповідає 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання   Повна середня освіта 

 

 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

I. Цикл загальної 

підготовки 

  

1. Здатність 
застосовувати знання в 
практичних ситуаціях 
2. Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння професії 
3. Здатність до 
здійснення саморегуляції 
та ведення здорового 
способу життя, здатність 
до адаптації та дії в новій 
ситуації 
4. Здатність до вибору 
стратегії спілкування; 
здатність працювати в 
команді; навички 
міжособистісної взаємодії 
5. Здатність спілкуватися 
рідною мовою як усно, так 
і письмово; здатність 
спілкуватись другою 

Відповідати за прийняття 
рішень у складних умовах 
Нести відповідальність за 
професійний розвиток, 
здатність до подальшого 
професійного навчання з 
високим рівнем 
автономності. 
Нести відповідальність за 
здоровий спосіб життя та 
своєчасне використання 
методів саморегуляції. 
Нести відповідальність за 
вільне володіння рідною 
мовою, за розвиток 
професійних знань. 
Нести відповідальність за 
розвиток професійних 
знань та умінь. 
Нести відповідальність за 
своєчасне набуття 

Українська мова                

(за професійним 

спрямуванням) 

Історія України 

Історія української 

культури 

Іноземна мова  

Філософія 

Іноземна мова (за 
професійним 

спрямуванням) 

Латинська мова та 
медична термінологія 

Історія медицини 

Медична біологія 

Медична та біологічна 
фізика 

Медична інформатика 

Медична хімія 



мовою 
6. Навички використання 
інформаційних і 
комунікаційних технологій 
7. Здатність до 
абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу, 
здатність вчитися і бути 
сучасно навченим 
8. Здатність 
застосовувати знання у 
практичних ситуаціях 
9. Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість 
виконуваних робіт; 
10. Визначеність і 
наполегливість щодо 
поставлених завдань і 
взятих обов’язків 
11. Здатність діяти 
соціально відповідально 
та громадсько свідомо 
12. Прагнення до 
збереження 
навколишнього 
середовища 

сучасних знань. 
Нести відповідальність за 
якісне виконання робіт. 
Нести відповідальність 
щодо виконання заходів 
збереження 
навколишнього 
середовища в рамках 
своєї компетенції. 

Біоорганічна та біологічна 
хімія 

Анатомія людини 

Гістологія, цитологія та 
ембріологія 

Фізіологія 

Мікробіологія, вірусологія 
та імунологія 

Основи біоетики та 
біобезпеки 

Іноземна мова (за 
професійним 

спрямуванням) 

II. Цикл професійної 

підготовки 

  

1. Здатність до 

встановлення 

попереднього клінічного 

діагнозу захворювання 

2. Навички збирання 

інформації про пацієнта 

3. Здатність до 

оцінювання результатів 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень 

4. Здатність до 

визначення принципів та 

характеру лікування 

захворювань 

5. Здатність до 

діагностування 

Дотримуючись етичних та 
юридичних норм, нести 
відповідальність за 
прийняття обґрунтованих 
рішень і дій щодо 
правильності 
встановленого 
попереднього клінічного 
діагнозу захворювання 
Нести відповідальність за 
прийняття рішення щодо 
оцінювання результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
Нести відповідальність за 
прийняття рішення щодо 
принципів та характеру 
лікування захворювання  
Нести відповідальність за 
правильність визначення 
невідкладного стану, 
ступеню його важкості та 
тактики надання екстреної 

Основи психології.Основи 
педагогіки. 

 

Безпека життєдіяльності, 
основи охорони праці 

 

Патоморфологія 
 
 

Патофізіологія 
 

Фармакологія 
 
 

Гігієна та екологія 
 
 

Пропедевтика 
внутрішньої медицини 

 

Пропедевтика педіатрії 
 
 



невідкладних станів 

6. Здатність до 

проведення лікувально-

евакуаційних заходів 

7. Здатність до 

визначення тактики 

надання екстреної 

медичної допомоги 

8. Навички надання 

екстреної медичної 

допомоги 

9. Навички виконання 

медичних маніпуляцій 

10. Здатність до 

визначення необхідного 

режиму праці та 

відпочинку при лікуванні 

захворювань 

11. Здатність до 

визначення лікувального 

харчування  при лікуванні 

захворювань 

12. Здатність до 

визначення тактики 

ведення фізіологічних 

пологів та 

післяпологового періоду 

13. Здатність до 

проведення санітарно-

гігієнічних та 

профілактичних заходів 

14. Здатність до 

планування 

профілактичних та 

протиепідемічних заходів 

щодо інфекційних хвороб 

15. Здатність до 

проведення 

профілактичних та 

медичної допомоги. 
Нести відповідальність за 
якість виконання 
медичних маніпуляцій 
Нести відповідальність за 
обґрунтованість 
призначення режиму 
праці та відпочинку при 
лікуванні захворювання  
Нести відповідальність за 
обґрунтованість 
визначення лікувального 
харчування при лікуванні 
захворювання  
Нести відповідальність за 
вибір тактики ведення 
пологів, за результати 
обстежень породіллі та 
плода в пологах; за 
проведення 
післяпологового періоду. 
Нести відповідальність за 
своєчасне та якісне 
проведення заходів щодо 
оцінки стану здоров’я 
контингентів населення, 
заходів щодо 
оздоровлення та 
покращення здоров’я 
відповідних контингентів, 
поліпшення 
навколишнього 
середовища, пропаганди 
здорового способу життя, 
первинної профілактики 
захворювань та травм. 
Нести відповідальність за 
якісний аналіз показників 
інфекційної 
захворюваності 
населення, своєчасне 
проведення відповідних 
профілактичних та 
протиепідемічних заходів. 
Нести відповідальність за 
обґрунтованість рішень 
щодо медико-соціальної 
експертизи 
працездатності  
Нести відповідальність за 
обґрунтованість  
профілактичних заходів 

Загальна хірургія  
 

Догляд за хворими 
(практика) 

 

Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях 

 

Сестринська практика 
 

Радіологія 
 

Внутрішня медицина ( в 
тому числі 

ендокринологія-4курс, 
Модуль Військова 

терапія- 5 курс, Модуль  
Інфекційні хвороби з ВІЛ-
інфекцією- 6 курс, Модуль 

Фтизіатрія - 6 курс) 
 

Педіатрія 
 

Хірургія 
 

Акушерство і гінекологія 
 

Соціальна медицина, 
організація та економіка 

охорони здоров'я 
 

Фтизіатрія 
 

Урологія 
 

Оториноларингологія 
 

Офтальмологія 
 

Неврологія 
 

 Медична психологія 
 

Психіатрія, наркологія 
 

Дерматологія, 
венерологія 

 

Фізична реабілітація,  
спортивна медицина 

 
 



протиепідемічних заходів 

щодо інфекційних хвороб 

16. Здатність до 

визначення тактики 

ведення контингенту осіб, 

що підлягають 

диспансерному нагляду 

17. Здатність до 

проведення експертизи 

працездатності  

18. Здатність до ведення 

медичної документації 

19. Здатність до обробки 

державної, соціальної, 

економічної та медичної 

інформації 

20. Здатність до 

проведення заходів щодо 

організації та інтеграції 

надання медичної 

допомоги  

21. Здатність до 

проведення 

епідеміологічних та 

медико-статистичних 

досліджень здоров’я 

населення  

22. Здатність до 

оцінювання впливу 

навколишнього 

середовища на стан 

здоров’я населення 

(індивідуальне, сімейне, 

популяційне) 

23. Здатність до оцінки 

впливу соціально-

економічних  та 

біологічних детермінант 

на стан здоров’я 

індивідуума, сім’ї, 

щодо  попередження   
негативного впливу 
соціально-економічних  
факторів  на здоров’я 
населення та його 
окремих груп  
Нести відповідальність за 
обґрунтованість рішень 
щодо поліпшення 
діяльності лікаря, 
закладу/підрозділу 
охорони здоров’я  
Нести відповідальність за 
обґрунтованість рішень 
щодо підвищення 
ефективності 
використання наявних 
ресурсів підрозділу, 
закладу,  системи 
охорони здоров’я    
Нести відповідальність за 
обґрунтованість рішень 
щодо застосування 
обраних інструментів 
просування медичних 
послуг 

Судова медицина і 
медичне правознавство 

 

Основи медичного  
забезпечення населення і 

військ 
 

Радіаційна медицина 
 

Інфекційні хвороби 
 

Епідеміологія 
 

Професійні хвороби 
 

Онкологія 
 

Клінічна фармакологія  
 

Медична генетика 
 

Травматологія і ортопедія 
 

Клінічна імунологія та 
алергологія 

 

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

 

Екстрена та невідкладна 
медична допомога 

 

Нейрохірургія 
 

Основи стоматології 
 

Секційний курс 
 

Загальна практика 
(сімейна медицина) 

 

Виробнича лікарська 
практика 



популяції   

24. Здатність до 

проведення аналізу 

діяльності лікаря, 

підрозділу, закладу 

охорони здоров’я  

25. Здатність до 

проведення заходів щодо 

забезпечення якості та 

безпеки медичної 

допомоги 

26. Здатність до 

проведення заходів щодо 

підвищення ефективності 

використання ресурсів  

27. Здатність до 

проведення маркетингу 

медичних послуг 

 

Інше (у разі потреби) ______________________________________________ 

Гарант освітньої програми 

 

 

 

Декан медичного факультету                                                                 В.М.Савченко 
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