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I. Цикл загальної підготовки 
1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

 

2. Здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 

 

3. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

 

4. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

 

5. Навички опитування та клініч-

ного обстеження пацієнта. 

 

6. Здатність до визначення необ-

хідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та 

оцінки їх результатів. 

 

7. Здатність до встановлення 

попереднього та клінічного діаг-

нозу захворювання. 

 

8. Здатність до проведення 

санітарно-гігієнічних та профілак-

тичних заходів. 

 

9. Здатність до планування і 

проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів щодо 

інфекційних хвороб. 

 

10. Здатність до ведення медичної 

документації. 

 

11. Здатність до проведення 

епідеміологічних та медико-

статис-тичних досліджень здоров’я 

насе-лення; обробки державної, 

соці-альної, економічної та 

медичної інформації. 

 

12. Здатність до оцінювання 

впливу навколишнього 

середовища, соці-ально-

економічних та біологічних 

детермінант на стан здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяції. 

 

1. Знати способи аналізу, синтезу та подальшого 

сучасного навчання. Вміти проводити аналіз 

інформації, приймати обґрунтовані рішення, 

вміти придбати сучасні знання. Встановлювати 

відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних 

знань. 

 

2. Мати глибокі знання із структури професійної 

діяльності. Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує оновлення та інтеграції 

знань. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність до подальшого 

професійного навчання з високим рівнем 

автономності. 

 

3. Мати досконалі знання державної мови та 

базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно 

так і письмово, вміти спілкуватись іноземною 

мовою. Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при підготовці 

документів державну мову. Використовувати 

іноземну мову у професійній діяльності. Нести 

відповідальність за вільне володіння державною 

мовою, за розвиток професійних знань. 

 

4. Мати глибокі знання в галузі інформаційних і 

комунікаційних технологій, що застосовуються 

у професійній діяльності. Вміти 

використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній галузі, що потребує 

оновлення та інтеграції знань. Використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології у 

професійній діяльності. Нести відповідальність 

за розвиток професійних знань та умінь. 

 

5. Знати свої соціальні та громадські права та 

обов’язки. Формувати свою громадянську 

свідомість, вміти діяти відповідно до неї. 

Здатність донести свою громадську та соціальну 

позицію. Відповідати за свою громадянську 

позицію та діяльність. 

 

6. 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. За будь-яких обставин (в закладі 

охорони здоров’я, його підрозділі, вдома у 

пацієнта та ін.), використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, за певними 

алгоритмами: 

 збирати інформацію про загальний стан 

пацієнта (свідомість, конституція) та 

зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного 

Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 

 

Історія України та 

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 

 

Біологічна та біоорганічна 

хімія 

 

Анатомія людини 

 

Гістологія, цитологія та 

ембріологія 

 

Фізіологія 

 

Мікробіологія, вірусологія та 

імунологія 
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жирового шару, пальпація 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 перкутор-

них 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 апара-

ту (огляд та пальпація);  

 обстежувати стан нервової системи; 

 обстежувати стан сечостатевої системи; 

 оцінювати стан внутрішньо-утробного 

розвитку плоду за даними розрахунку маси 

плоду та аускультації його серцебиття. 

 

7. Оцінювати інформацію щодо діагнозу в 

умовах закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу, застосовуючи стандартну 

процедуру, використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, на підставі 

результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень (за списком 4). 

 

8. В умовах закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу та серед прикріпленого населення: 

 Вміти виділити та зафіксувати провідний 

клінічний симптом або синдром (за списком 

1) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, використовуючи попередні дані 

анамнезу хворого, дані фізикального 

обстеження хворого, знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм.  

 Вміти встановити найбільш вірогідний або 

синдромний діагноз захворювання (за 

списком 2) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами, 

використовуючи попередні дані анамнезу 

хворого та дані огляду хворого, на основі 

провідного клінічного симптому або 

синдрому, використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм. 

 

9. В умовах закладу охорони    здоров’я, його 

підрозділу: 

 Призначити лабораторне та / або 

інструментальне обстеження хворого (за 

списком 4) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, на підставі 
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найбільш вірогідного або синдромного 

діагнозу, за стандартними схемами, 

використовуючи знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм.  

 Здійснювати диференціальну діагностику 

захворювань (за списком 2) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за 

певним алгоритмом, використовуючи 

найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз, дані лабораторного та 

інструментального обстеження хворого, 

знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

 Встановити попередній клінічний діагноз 

(за списком 2) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу, використовуючи найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз, дані 

лабораторного та інструментального 

обстеження хворого, висновки 

диференціальної діагностики, знання про 

людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм. 

 

10. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів, в умовах закладу 

охорони здоров’я, його підрозділу на підставі 

даних про стан здоров’я певних контингентів 

населення та про наявність впливу на нього 

навколишнього середовища, використовуючи 

існуючі методи, в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню, щодо: 

 організації раціонального харчування, 

водопостачання;  

 режиму діяльності та відпочинку;  

 формування сприятливого виробничого 

середовища;  

 первинної профілактики захворювань і 

травм; 

 вакцинопрофілактики; 

 профілактики шкідливих звичок; 

 профілактики небажаної вагітності; 

 пропаганди здорового способу життя. 

 

11. Планувати заходи для запобігання 

розповсюджування інфекційних хвороб (за 

списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, 

його підрозділу на підставі результатів 

епідеміологічного обстеження осередків 

інфекційних хвороб, епідеміологічного аналізу, 

використовуючи існуючі профілактичні та 

протиепідемічні методи. 

 

12. За умов закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу: 

 готувати річний звіт про особисту 

виробничу діяльність, використовуючи 

офіційні облікові документи, за 

узагальненою формою; 

 вести медичну документацію щодо пацієнта 

та контингенту населення (карту 
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амбулаторного/ стаціонарного хворого, 

історію хвороби, індивідуальну карту 

ведення вагітної, обмінну карту, історію 

пологів, санаторно-курортну карту, листок 

непрацездатності, документацію для МСЕК 

тощо), використовуючи стандартну 

технологію, на підставі нормативних 

документів. 

 

13. За будь-яких обставин з використанням 

стандартних процедур, включаючи сучасні 

комп’ютерні інформаційні технології, вміти: 

 визначати джерело та / або місце 

знаходження потрібної інформації в 

залежності від її типу;  

 отримувати необхідну інформацію з 

визначеного джерела;  

 аналізувати отриману інформацію. 

 

14. В умовах закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу за стандартними методиками: 

 визначати негативні фактори 

навколишнього середовища на підставі 

даних санітарно-профілактичної установи 

шляхом співставлення з існуючими 

нормативами та стандартами;  

 аналізувати стан здоров’я певного 

контингенту на підставі офіційних даних 

шляхом співставлення з 

середньостатистичними показниками;  

 визначати наявність зв’язку між станом 

навколишнього середовища та станом 

здоров’я певного контингенту на підставі 

даних про них;  

 розробляти профілактичні заходи на 

підставі даних про зв’язок між станом 

навколишнього середовища та станом 

здоров’я певного контингенту. 

 

15. Проводити оцінку впливу соціально-

економічних та біологічних детермінант на 

здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції, на 

території обслуговування за стандартними 

методиками та на підставі даних 

епідеміологічних та медико-статистичних 

досліджень. 

II. Цикл професійної підготовки 
1. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

 
2. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. 

 

3. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

 

4. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

 

5. Навички опитування та клініч-

ного обстеження пацієнта. 

 

6. Здатність до визначення 

необхідного переліку 

1. Мати спеціалізовані концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання. Вміти розв’язувати 

складні задачі і проблеми, які виникають у 

професійній діяльності. Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та 

нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у 

складних умовах. 

 

2. Знати види та способи адаптації, принципи дії 

в новій ситуації. Вміти застосувати засоби 

саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових 

ситуацій (обставин) життя та діяльності. 

Встановлювати відповідні зв’язки для 

досягнення результату. Нести відповідальність 

своєчасне використання методів саморегуляції. 

 

Безпека життєдіяльності; 

основи біоетики та 

біобезпеки 

 

Патоморфологія 

 

Патофізіологія 

 

Фармакологія 

 

Гігієна та екологія 

 

Пропедевтика внутрішньої 

медицини 

 

Пропедевтика педіатрії 
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лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх 

результатів. 

 

7. Здатність до встановлення 

попереднього та клінічного діаг-

нозу захворювання. 

 

8. Здатність до визначення 

необхідного режиму праці та 

відпочинку при лікуванні 

захворювань. 

 

9. Здатність до визначення 

характеру харчування при лікуван-

ні захворювань. 

 

10. Здатність до визначення 

принципів та характеру лікування 

захворювань. 

 

11. Здатність до діагностування 

невідкладних станів. 

 

12. Здатність до визначення 

тактики надання екстреної медич-

ної допомоги. 

 

13. Навички надання екстреної 

медичної допомоги. 

 

14. Здатність до проведення 

лікувально-евакуаційних заходів. 

 

15. Навички виконання медичних 

маніпуляцій. 

 

16. Здатність до визначення 

тактики ведення фізіологічної 

вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду. Навички 

консультування з питань плануван-

ня сім’ї та підбору метода 

контрацепції. 

 

17. Здатність до проведення 

санітарно-гігієнічних та профілак-

тичних заходів. 

 

18. Здатність до планування і 

проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів щодо 

інфекційних хвороб. 

 

19. Здатність до визначення 

тактики ведення осіб, що 

підлягають диспансерному нагля-

ду. 

 

20. Здатність до проведення 

експертизи працездатності. 

 

21. Здатність до ведення медичної 

документації. 

 

3. Знати тактики та стратегії спілкування, 

закони та способи комунікативної поведінки. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати 

способи та стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної командної роботи. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати 

способи та стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної командної роботи. 

Нести відповідальність за вибір та тактику 

способу комунікації. 

 

4. Знати обов’язки та шляхи виконання 

поставлених завдань. Вміти визначити мету та 

завдання бути наполегливим та сумлінним при 

виконання обов’язків. Встановлювати 

міжособистісні зв’язки для ефективного 

виконання завдань та обов’язків. Відповідати за 

якісне виконання поставлених завдань. 

 

5. Знати свої соціальні та громадські права та 

обов’язки. Формувати свою громадянську 

свідомість, вміти діяти відповідно до неї. 

Здатність донести свою громадську та соціальну 

позицію. Відповідати за свою громадянську 

позицію та діяльність. 

 

6. Знати проблеми збереження навколишнього 

середовища та шляхи його збереження. Вміти 

формувати вимоги до себе та оточуючих щодо 

збереження навколишнього середовища. 

Вносити пропозиції відповідним органам та 

установам щодо заходів до збереження та 

охороні навколишнього середовища. Нести 

відповідальність щодо виконання заходів 

збереження навколишнього середовища в 

рамках своєї компетенції. 

 

7. 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. За будь-яких обставин (в закладі 

охорони здоров’я, його підрозділі, вдома у 

пацієнта та ін.), використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, за певними 

алгоритмами: 

 збирати інформацію про загальний стан 

пацієнта (свідомість, конституція) та 

зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного 

жирового шару, пальпація 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 

Загальна хірургія 

 

Догляд за хворими (практика) 

 

Сестринська практика 

 

Радіологія 

 

Внутрішня медицина 

 

Педіатрія 

 

Хірургія 

 

Акушерство і гінекологія 

 

Соціальна медицина, 

громадське здоров'я 

 

Фтизіатрія 

 

Урологія 

 

Оториноларингологія 

 

Офтальмологія 

 

Неврологія 

 

Медична психологія 

 

Психіатрія, наркологія 

 

Дерматологія, венерологія 

 

Фізична реабілітація, 

спортивна медицина 

 

Судова медицина. Медичне 

право України 

 

Інфекційні хвороби 

 

Епідеміологія та принципи 

доказової медицини 

 

Онкологія та радіаційна 

медицина 

 

Травматологія і ортопедія 

 

Підготовка офіцерів запасу 

галузі знань «Охорона 

здоров’я. Спеціальність 

«Медицина» 

 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

 

Екстрена та невідкладна 

медична допомога 

 

Паліативна та хоспісна 

медицина 
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22. Здатність до проведення 

епідеміологічних та медико-

статис-тичних досліджень здоров’я 

насе-лення; обробки державної, 

соціальної, економічної та медич-

ної інформації. 

 

23. Здатність до оцінювання 

впливу навколишнього 

середовища, соці-ально-

економічних  та біологічних 

детермінант на стан здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяції. 

 

24. Здатність до проведення 

аналізу діяльності лікаря, 

підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, прове-дення заходів 

щодо забезпечення якості 

медичної допомоги і підвищення 

ефективності викорис-тання 

медичних ресурсів. 

 

25. Здатність до проведення 

заходів щодо організації та 

інтеграції надання медичної 

допомоги населенню та 

проведення марке-тингу медичних 

послуг. 

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 стан нервової системи; 

 обстежувати стан сечостатевої системи; 

 оцінювати стан внутрішньоутробного 

розвитку плоду за даними розрахунку маси 

плоду та аускультації його серцебиття. 

 

8. Оцінювати інформацію щодо діагнозу в 

умовах закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу, застосовуючи стандартну 

процедуру, використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, на підставі 

результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень (за списком 4). 

 

9. В умовах закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу та серед прикріпленого населення: 

 Вміти виділити та зафіксувати провідний 

клінічний симптом або синдром (за списком 

1) шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, використовуючи попередні дані 

анамнезу хворого, дані фізикального 

обстеження хворого, знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм.  

 Вміти встановити найбільш вірогідний або 

синдромний діагноз захворювання (за 

списком 2) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами, 

використовуючи попередні дані анамнезу 

хворого та дані огляду хворого, на основі 

провідного клінічного симптому або 

синдрому, використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм. 

 

10. В умовах закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу: 

 Призначити лабораторне та/або 

інструментальне обстеження хворого (за 

списком 4) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, на підставі 

найбільш вірогідного або синдромного 

діагнозу, за стандартними схемами, 

використовуючи знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм.  

 Здійснювати диференціальну діагностику 

захворювань (за списком 2) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, за 

певним алгоритмом, використовуючи 

найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз, дані лабораторного та 

інструментального обстеження хворого, 

знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм.  

Клінічна анатомія і 

оперативна хірургія 

 

Охорона праці в галузі 

 

Загальна практика (сімейна 

медицина) 

 

Виробнича лікарська 

практика 
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 Встановити попередній клінічний діагноз 

(за списком 2) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу, використовуючи найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз, дані 

лабораторного та інструментального 

обстеження хворого, висновки 

диференціальної діагностики, знання про 

людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм. 

 

11. Визначати необхідне лікувальне харчування 

при лікуванні захворювання (за списком 2), в 

умовах закладу охорони здоров’я, вдома у 

хворого та на етапах медичної евакуації, у т. ч. у 

польових умовах на підставі попереднього 

клінічного діагнозу, використовуючи знання 

про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

 

12. Визначати характер лікування 

(консервативне, оперативне) захворювання (за 

списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на етапах медичної 

евакуації, у т. ч. у польових умовах на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, 

використовуючи знання про людину, її органи 

та системи, дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

 

13. Визначати тактику надання екстреної 

медичної допомоги, за будь-яких обставин, 

використовуючи знання про людину, її органи 

та системи, дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, на підставі діагнозу 

невідкладного стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних 

схем. 

 

14. Надавати екстрену медичну допомогу, за 

будь-яких обставин, використовуючи знання 

про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, на підставі діагнозу 

невідкладного стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу згідно з визначеною тактикою, 

використовуючи стандартні схеми. 

 

15. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 

5) в умовах лікувальної установи, вдома або на 

виробництві на підставі попереднього 

клінічного діагнозу та / або показників стану 

пацієнта, використовуючи знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та використовуючи 

стандартні методики. 
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16. В умовах лікувальної установи на підставі 

анамнестичних даних, загального огляду, 

бімануального, зовнішнього та внутрішнього 

акушерського обстеження вагітної і роділлі, 

використовуючи знання про людину, її органи 

та системи, дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, з використанням 

стандартної процедури: 

 оцінювати загальний стан вагітної, роділлі 

та породіллі;  

 визначати строк вагітності;  

 визначати передбачуваний термін пологів 

та масу плода; 

 визначати та оцінювати розміри жіночого 

тазу; 

 визначати та оцінювати топографію плода в 

матці; 

 визначати тактику ведення вагітності; 

 визначати та оцінювати стан плоду під час 

вагітності; 

 визначати тактику ведення пологів;  

 оцінювати загальний стан 

новонародженого; 

 оцінювати стан посліду;  

 визначати стан інволюції матки; 

 призначати раціональне вигодовування 

вагітним, дітям першого року життя та 

затримкою розвитку, недоношеним дітям; 

 оцінювати стан лохій та лактації. 

 

17. В умовах лікувальної установи на підставі 

анамнестичних даних, загального огляду та 

гінекологічного обстеження жінки, 

використовуючи знання про репродуктивні 

органи жінки, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, з використанням 

стандартної процедури: 

 проводити оцінку пацієнтки та медичних 

критеріїв прийнятності методу 

контрацепції; 

 визначати план обстеження пацієнтки перед 

вибором методу контрацепції; 

 проводити консультування з питань 

планування сім’ї; 

 проводити підбір сучасного методу 

контрацепції для різних категорій 

населення. 

 

18. Встановити діагноз (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, в польових умовах, в умовах нестачі 

інформації та обмеженого часу, 

використовуючи стандартні методики 

фізикального обстеження та можливого 

анамнезу, знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм. 
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19. Формувати, в умовах закладу охорони 

здоров’я, його підрозділу на виробництві, 

використовуючи узагальнену процедуру оцінки 

стану здоров’я людини, знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, серед закріпленого 

контингенту населення: 

 диспансерні групи хворих; 

 групи здорових людей, що підлягають 

диспансерному нагляду (новонароджені, 

діти, підлітки, вагітні, представники 

професій, що мають проходити 

обов’язковий диспансерний огляд). 

 

20. Здійснювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів, в умовах закладу 

охорони здоров’я, його підрозділу на підставі 

даних про стан здоров’я певних контингентів 

населення та про наявність впливу на нього 

навколишнього середовища, використовуючи 

існуючі методи, в межах первинної медико-

санітарної допомоги населенню, щодо: 

 організації раціонального харчування, 

водопостачання;  

 режиму діяльності та відпочинку;  

 формування сприятливого виробничого 

середовища;  

 первинної профілактики захворювань і 

травм; 

 вакцинопрофілактики; 

 профілактики шкідливих звичок; 

 профілактики небажаної вагітності; 

 пропаганди здорового способу життя. 

 

21. Здійснювати систему заходів первинної 

профілактики, на підставі даних про стан 

здоров'я населення, що обслуговується, та про 

наявність впливу на нього детермінант здоров’я, 

в умовах закладу охорони здоров’я та поза його 

межами використовуючи існуючі методи, в 

межах первинної медико-санітарної допомоги 

населенню: 

 санітарно-просвітніх заходів щодо 

попередження виникнення інфекційних та 

неінфекційних захворювань, травм та 

пропаганди здорового способу життя; 

 організації раціонального харчування, 

безпечних соціально-побутових умов, 

водопостачання;  

 режиму діяльності та відпочинку. 

 

22. Планувати заходи для запобігання 

розповсюджування інфекційних хвороб (за 

списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, 

його підрозділу на підставі результатів 

епідеміологічного обстеження осередків 

інфекційних хвороб, епідеміологічного аналізу, 

використовуючи існуючі профілактичні та 

протиепідемічні методи. 

 

23. Проводити в умовах закладу охорони 

здоров’я, його підрозділу: 

 виявлення і ранню діагностику інфекційних 
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захворювань (за списком 2);  

 первинні протиепідемічні заходи в осередку 

інфекційної хвороби. 

 

24. Виявляти в умовах закладу охорони 

здоров’я, його підрозділу використовуючи 

статистичні та лабораторні методи групи 

ризику, території ризику, час ризику, фактори 

ризику та здійснювати епідеміологічний аналіз 

інфекційної захворюваності населення. 

 

25. В закладі охорони здоров’я, або вдома у 

хворого на підставі отриманих даних про стан 

здоров’я пацієнта, за допомогою стандартних 

схем, використовуючи знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення: 

 визначати тактику обстеження та вторинної 

профілактики хворих, що підлягають 

диспансерному нагляду;  

 визначати тактику обстеження та первинної 

профілактики здорових осіб, що підлягають 

диспансерному нагляду;  

 розраховувати та призначати необхідні 

продукти харчування дітям першого року 

життя. 

 

26. В закладі охорони здоров’я, або вдома у 

хворого на підставі отриманих даних про стан 

здоров’я пацієнта, за допомогою стандартних 

схем, використовуючи знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення: 

 визначати тактику обстеження та вторинної 

профілактики хворих, що підлягають 

диспансерному нагляду;  

 визначати тактику обстеження та первинної 

профілактики здорових осіб, що підлягають 

диспансерному нагляду;  

 розраховувати та призначати необхідні 

продукти харчування дітям першого року 

життя. 

 

27. За умов закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу: 

 готувати річний звіт про особисту 

виробничу діяльність, використовуючи 

офіційні облікові документи, за 

узагальненою формою;  

 вести медичну документацію щодо пацієнта 

та контингенту населення (карту 

амбулаторного / стаціонарного хворого, 

історію хвороби, індивідуальну карту 

ведення вагітної, обмінну карту, історію 

пологів, санаторно-курортну карту, листок 

непрацездатності, документацію для МСЕК 

тощо), використовуючи стандартну 

технологію, на підставі нормативних 

документів. 

 

28. На території обслуговування за 

стандартними методиками описових, 

аналітичних епідеміо-логічних та медико-
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статистичних досліджень: 

 проводити скринінг щодо виявлення 

найважливіших неінфекційних захворю-

вань;  

 оцінювати в динаміці та при співставленні з 

середньо статичними даними показники 

захворюваності, в тому числі хронічними 

неінфекційними захворюваннями, інвалід-

ності, смертності, інтегральні показники 

здоров’я;  

 виявляти фактори ризику виникнення та 

перебігу захворювань; 

 формувати групи ризику населення. 

 

29. В умовах закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу за стандартними методиками: 

 визначати негативні фактори навколиш-

нього середовища на підставі даних 

санітарно-профілактичної установи шляхом 

співставлення з існуючими нормативами та 

стандартами;  

 аналізувати стан здоров’я певного 

контингенту на підставі офіційних даних 

шляхом співставлення з середньостатистич-

ними показниками;  

 визначати наявність зв’язку між станом 

навколишнього середовища та станом 

здоров’я певного контингенту на підставі 

даних про них;  

 розробляти профілактичні заходи на 

підставі даних про зв’язок між станом 

навколишнього середовища та станом 

здоров’я певного контингенту. 

 

30. Здійснювати аналіз захворюваності 

населення, виявляючи групи ризику, території 

ризику, час ризику, фактори ризику, в умовах 

закладу охорони здоров’я, його підрозділу, 

використовуючи статистичні та лабораторні 

методи. 

 

31. Проводити оцінку впливу соціально-

економічних та біологічних детермінант на 

здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції, на 

території обслуговування за стандартними 

методиками та на підставі даних 

епідеміологічних та медико-статистичних 

досліджень. 

 

32. В умовах закладу здоров’я за стандартними 

методиками на підставі офіційних статистичних 

даних: 

 досліджувати обсяги та результативність 

діяльності лікаря, підрозділу, закладу 

охорони здоров’я в динаміці та при 

співставленні їх з середньо статичними і 

кращими в сфері діяльності; 

 виявляти дефекти діяльності та причин їх 

формування. 

 

33. В умовах закладу охорони здоров’я або його 

підрозділу за стандартними методиками: 

 проводити відбір та використовувати 

уніфіковані клінічні протоколи щодо 
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надання медичної допомоги, що розроблені 

на засадах доказової медицини;  

 приймати участь у розробці локальних 

протоколів надання медичної допомоги; 

 проводити контроль якості медичного 

обслуговування на основі статистичних 

даних, експертного оцінювання та даних 

соціологічних досліджень з використанням 

індикаторів структури, процесу та 

результатів діяльності; 

 визначати фактори, що перешкоджають 

підвищенню якості та безпеки медичної 

допомоги. 

 

34. В умовах закладу, підрозділу охорони 

здоров’я за стандартними методиками: 

 оцінювати собівартість медичних послуг;  

 обґрунтовувати вибір адекватного методу 

фінансування (оплати), вибір раціональних 

форм організації надання медичних послуг; 

 застосувати методи економічного аналізу 

при виборі методів діагностики, 

профілактики, лікування, реабілітації 

(мінімізація витрат, ефективність витрат, 

вигідність витрат). 

 

35. В умовах закладу охорони здоров’я, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення проводити заходи: 

 організовувати роботу медичного персоналу 

в команді, підрозділі, закладі;  

 формувати раціональні медичні маршрути 

пацієнтів; 

 організовувати взаємодію з колегами у 

своєму закладі та в інших закладах охорони 

здоров’я, підлеглими та керівниками; 

 організовувати взаємодію з організаціями та 

установами поза сектором охорони 

здоров’я. 

 

36. Здатність до визначення необхідного 

режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань. 

1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу, 

здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 

 
2. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

 

3. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

 

4. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. 

 

5. Здатність приймати обґрунтова-

не рішення; працювати в команді; 

навички міжособистісної 

взаємодії. 

 

1. Знати способи аналізу, синтезу та подальшого 

сучасного навчання. Вміти проводити аналіз 

інформації, приймати обґрунтовані рішення, 

вміти придбати сучасні знання. Встановлювати 

відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних 

знань. 

 

2. Мати спеціалізовані концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання. Вміти розв’язувати 

складні задачі і проблеми, які виникають у 

професійній діяльності. Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та 

нефахівців. Відповідати за прийняття рішень у 

складних умовах. 

 

3. Мати глибокі знання із структури професійної 

діяльності. Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує оновлення та інтеграції 

Курси за вибором: 

 

Європейський стандарт 

комп’ютерної грамотності 

 

Деонтологія в медицині 

 

Психологія спілкування 

 

Нутриціологія 

 

Основи соціальної психології 

 

Судинна хірургія 

 

Актуальні питання 

кардіохірургії 

 

Інструментальні методи 

функціональної діагностики 
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6. Здатність спілкуватися держав-

ною мовою як усно, так і 

письмово; здатність спілкуватись 

іноземною мовою. 

 

7. Навички використання інформа-

ційних і комунікаційних техноло-

гій. 

 

8. Визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

 

9. Здатність діяти соціально відпо-

відально та свідомо. 

 

10. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

 

11. Здатність до визначення 

принципів та характеру лікування 

захворювань. 

 

12. Здатність до діагностування 

невідкладних станів. 

 

13. Здатність до визначення такти-

ки надання екстреної медичної 

допомоги. 

знань. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у професійній 

діяльності. Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність до подальшого 

професійного навчання з високим рівнем 

автономності. 

 

4. Знати види та способи адаптації, принципи дії 

в новій ситуації. Вміти застосувати засоби 

саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових 

ситуацій (обставин) життя та діяльності. 

Встановлювати відповідні зв’язки для 

досягнення результату. Нести відповідальність 

своєчасне використання методів саморегуляції. 

 

5. Знати тактики та стратегії спілкування, 

закони та способи комунікативної поведінки. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати 

способи та стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної командної роботи. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати 

способи та стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної командної роботи. 

Нести відповідальність за вибір та тактику 

способу комунікації. 

 

6. Мати досконалі знання державної мови та 

базові знання іноземної мови. Вміти 

застосовувати знання державної мові, як усно 

так і письмово, вміти спілкуватись іноземною 

мовою. Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при підготовці 

документів державну мову. Використовувати 

іноземну мову у професійній діяльності. Нести 

відповідальність за вільне володіння державною 

мовою, за розвиток професійних знань. 

 

7. Мати глибокі знання в галузі інформаційних і 

комунікаційних технологій, що застосовуються 

у професійній діяльності. Вміти 

використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній галузі, що потребує 

оновлення та інтеграції знань. Використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології у 

професійній діяльності. Нести відповідальність 

за розвиток професійних знань та умінь. 

 

8. Знати обов’язки та шляхи виконання 

поставлених завдань. Вміти визначити мету та 

завдання бути наполегливим та сумлінним при 

виконання обов’язків. Встановлювати 

міжособистісні зв’язки для ефективного 

виконання завдань та обов’язків. Відповідати за 

якісне виконання поставлених завдань. 

 

9. Знати свої соціальні та громадські права та 

обов’язки. Формувати свою громадянську 

свідомість, вміти діяти відповідно до неї. 

Здатність донести свою громадську та соціальну 

позицію. Відповідати за свою громадянську 

позицію та діяльність. 

 

10. Знати проблеми збереження навколишнього 

середовища та шляхи його збереження. Вміти 

формувати вимоги до себе та оточуючих щодо 

 

Ендоскопічні технології в 

акушерстві та гінекології 

 

Ендоскопічні технології в 

медицині 

 

Клінічна паразитологія та 

тропічна медицина 
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збереження навколишнього середовища. 

Вносити пропозиції відповідним органам та 

установам щодо заходів до збереження та 

охороні навколишнього середовища. Нести 

відповідальність щодо виконання заходів 

збереження навколишнього середовища в 

рамках своєї компетенції. 

 

11. Визначати характер лікування 

(консервативне, оперативне) захворювання (за 

списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на етапах медичної 

евакуації, у т. ч. у польових умовах на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, 

використовуючи знання про людину, її органи 

та системи, дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

Визначати принципи лікування захворювання 

(за списком 2), в умовах закладу охорони 

здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної 

евакуації, у т. ч. у польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, 

використовуючи знання про людину, її органи 

та системи, дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

 

12. Встановити діагноз (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, в польових умовах, в умовах нестачі 

інформації та обмеженого часу, 

використовуючи стандартні методики 

фізикального обстеження та можливого 

анамнезу, знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм. 

 

13. Визначати тактику надання екстреної 

медичної допомоги, за будь-яких обставин, 

використовуючи знання про людину, її органи 

та системи, дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, на підставі діагнозу 

невідкладного стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних 

схем. 

‒ ‒ Фізичне виховання 

‒ ‒ Атестація 
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