
Додаток 1 
Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОПП 

 
Назва освітнього компонента Вид компонента 

(дисципліна/ 
курсова робота/практика) 

Силабус, навчально-методичні матеріали Відомість про спеціальне матеріально-технічне 
та/або інформаційне забезпечення 

Foreign language (Ukrainian) | 
Іноземна мова  (Українська мова) 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Foreign_language_Ukraine.pdf  

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки)  

Latin language and medical terminology | 
Латинська мова та медична 
термінологія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Latin_language_and_medical_terminology.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки) 

Introduction to university project 
groups and the history of medicine | 
Вступ до університетських студій та 
історія медицини 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Introduction_to_university_project_groups_and
_the_history_of_medicine_new.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки) 

Medical biology | 
Медична біологія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Medical_Biology.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), світлові мікроскопи Мікромед XS 5520, 
інтерактивна дошка, набір лабораторних меблів 
POLON, бінокулярні мікроскопи Primo Star Zeiss, 
мікроскопи світлові Leitz wetzlar, мийки, ваги 
електронні, набори мікропрепаратів (клітини 
печінки щура, клітини печінки аксолотля, шкірочки 
цибулини, поперечний переріз звивистих сім’яних 
канальців яєчка та переріз через яєчник), набори 
препаратів з паразитології, муляжі травної, 
дихальної, кровоносної та нервової систем 
хребетних, витратні матеріали для виготовлення 
тимчасових мікропрепаратів (метафазних 
пластинок, епітелію клітин слизової щоки тощо): 
предметні і покривні скельця, леза, папір 
фільтрувальний, серветки паперові, одноразові 
паперові склянки, шпателі, хімічні реактиви, 
барвники, імерсійна олія; препарувальні голки, 
пінцети, лінійки, колби, лійки, мензурки, скляні 
стакани, чашки Петрі, витяжні шафи, 
дистилятори, холодильник «Дніпро» 

Medical chemistry | 
Медична хімія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Medical_hemistry.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), муфільна піч кругла ПМ-8, ваги 
аналітичні типу ВЛР-200, струшувач для колб WU-
4, спектрофотометр ULAB 102, рН-метри АД 1030, 
ваги аналітичні AXIS AD 200/A 250R, цукрометр 
універсальний СУ-4, дозатори піпеткові з 
регульованим об’ємом дози (20-200 мкл, 100-
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1000 мкл, 1000–5000 мкл), штативи хімічні 
лабораторні та для демонстраційних пробірок, 
пробки різних розмірів з отворами і без них, шланги 
різних діаметрів, груші, шпателі, ложки, склянки з 
дозаторами для зберігання розчинів, бюретки, 
колби, лійки, мензурки, скляні стакани, чаші 
кристалізаційні, фарфоровий посуд, папір 
фільтрувальний, набори хімічних реактивів 

Histology, cytology and embryology | 
Гістологія, цитологія та ембріологія  

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/1_2_3_ss_HISTOLOGY_CYTOLOGY_AND_EMBRY
OLOGY.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), світлові мікроскопи Мікромед XS 5520, 
набори гістологічних препаратів для курсу 
гістологія, цитологія, ембріологія за темами 
(загальна організація клітини, поверхневий апарат 
клітини, цитоплазма, органели, ядро, клітинний 
цикл, ембріологія, епітеліальні тканини, формені 
елементи крові, кровотворення, сполучні тканини, 
сполучні тканини зі спеціальними властивостями, 
скелетні сполучні тканини, м’язові тканини, 
нервова тканина, серцево-судинна система, 
ендокринна система, органи кровотворення та 
імунного захисту, нервова система, органи чуття, 
шкіра та її похідні, органи ротової порожнини, зуби, 
язик, травна трубка, травні залози, дихальна 
система, сечовидільна система, статева система) 

Human anatomy | 
Анатомія людини 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/1_2__3_s_HUMAN_ANATOMY.pdf 
 
https://biology.univ.kiev.ua/institute-
activity/educational/kafedry/kafedra-anatomii-ta-
patolohichnoi-fiziolohii/biblioteka.html 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), анатомічні моделі, устаткування 
аудиторій віртуальної реальності 

Medical and biological physics | 
Медична та біологічна фізика 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/2_s__Medical_and_Biological_Physics.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), столи лабораторні приборні СЛП-
3.021.05.040, інтерактивні дошки, шафи 
лабораторні ШМ-27, Polarimetr LED, лічильники 
Гейгера-Мюллера, лічильники Гейгера-Мюллера 
(тип Б), рефрактометри Абб, навушники, 
функціональні генератори (USB), торсійні 
динамометри (0,01 Н), кільця для визначення 
поверхневого натягу, магнітні мішалки MR Hei-Tec 
з нагрівачем, магнітні мішалки циліндричні (30 
мм), цифрові лабораторії Cobra Wireless/ USB-Link c 
USB кабелем, Cobra4 датчики. Електрофізіологія: 
ЕКГ, ЕМГ, ЕОГ, електроди для датчика ЕКГ, базові 
набори «Ульразвукова доплерографія» ІІ, набори 
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«Медична доплерографія», електрофорези, джерела 
живлення для електрофорезу 100 В/200В, 
автоматичні тонометри Omron M2 BASIC з 
манжетою 22-42 см і адаптером мережі, 
тонометри на зап'ястя в футлярі PRO-39 B.Well, 
установки для визначення порога чутності 
аудіометричним методом, установки для вивчення 
коефіцієнту в’язкості рідин, установки для 
дослідження дисперсії імпедансу біологічних 
тканин, мікроскопи лабораторні 

Foreign language (Ukrainian) (for 
professional purposes) | 
Іноземна мова (Українська мова) (за 
професійним спрямуванням) 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/FORIGN_LANGUAG_UKRAINIAN_FOR_PROFESS
IONAL_PURPOSES_II_sem.pdf  

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки) 

Ukrainian and foreign culture | 
Українська та зарубіжна культура 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Ukrainian_and_Foreign_Culture_Medicine_Eng.
pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки) 

Medical informatics | 
Медична інформатика 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Medical_informatics.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), комп’ютерні класи на базі сучасної 
технології для навчання студентів vCloudPoint (ПК-
сервери та робочі ПК), операційна система Windows 
10, програмний пакет MS Office, OriginPro 2020, 
референс менеджер Mendeley (Elsevier, у вільному 
доступі), програма ImageJ (Національні Інститути 
Здоров’я США, у вільному доступі), Isabel Symptom 
Checker (Isabel, США: онлайн 
https://symptomchecker.isabelhealthcare.com/), 
пошукова система PubMed, база даних MEDLINE 
(NLM - Національна медична бібліотека США), 
National Center for Biotechnology Information (NCBI, 
США,  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/), Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC, США, 
https://www.cdc.gov), BrainVoyager (Нідерланди, 
http://www.brainvoyager.com) 

Biological and bioorganic chemistry  | 
Біологічна та біоорганічна хімія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/2_3_ss_Biological_and_bioorganic_chemistry.pd
f 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), набір лабораторних меблів POLON, шафа 
витяжна POLON, шафа сушильна електрична 
кругла 2В-151, термостат водяний ІТЖ-0-03, ваги 
аналітичні типу АДВ-200М, струшував для колб 
WU-4, спектрофотометри ULAB 102, рН-метри АД 
1030, ваги аналітичні AXIS BD3, дозатори піпеткові 
з регульованим об’ємом дози (20-200 мкл, 100-
1000 мкл, 1000 – 5000 мкл), штативи хімічні 
лабораторні та для демонстраційних пробірок, 
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пробки різних розмірів з отворами і без них, шланги 
різних діаметрів, груші, шпателі, ложки, склянки з 
дозаторами для зберігання розчинів, бюретки, 
колби, лійки, мензурки, скляні стакани, чаші 
кристалізаційні, фарфоровий посуд, папір 
фільтрувальний, набори хімічних реактивів 

Health and safety; fundamentals of 
bioethics and biosafety | 
Безпека життєдіяльності; основи 
біоетики та біобезпеки 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Life_Safety_2020.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки) 

Philosophy | 
Філософія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Philosophy.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки) 

Physiology | 
Фізіологія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Physiology_M__NEW.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), молотки неврологічні, периметр 
настільний з реєструючим пристроєм ПНР-2-01, 
ліхтарики "МЕДИКА" діагностичні, індикатор 
внутрішньоочного тиску ИГД-02 "ПРА" DIATHERA, 
набір з 5 камертонів для дослідження слуху, 
центрифуга гематокритна СМ-7, тонометри 
механічні WM-62S B.Well, електрокардіограф 3-
канальний BE 300 Біомед, бесконтактні 
інфрачервоні термометри, спірограф 

Microbiology, virology, and immunology | 
Мікробіологія, вірусологія та 
імунологія  

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Microbiology__virology_and_immunology_2019
.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), культуральні бокси, БББ типу «ББП02-
БД», магнітні мішалки, термостат ТС-80М-2, 
настільна центрифуга ОПН-3, світлові мікроскопи 
МБД-1, мікроскоп дорожній, мікроскопи біологічні, 
шафа хімічна витяжна, спектрофотометр СФ-46, 
термостат ТС-80, центрифуга РС-6, ламінарні 
бокси 2 класу захисту для лабораторій, магнітні 
мішалки, УФвипромінювачі, світлові мікроскопи 
Granum L20, світлові мікроскопи Мікромед XS 5520, 
термостати ТС-80М-2, ТВ3, настільна центрифуга 
ОПН-8, настільна центрифуга ОПН-6, торсійні ваги 
ВТ-500, електронні ваги, газові пальники, мийка, 
витяжна шафа, Orbital Shaker-Incubator ES-20 

Hygiene and ecology  | 
Гігієна та екологія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/4_5_11_ss__HYGIENE_AND_ECOLOGY.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), цифрові шумометри Benetec GM 1358 
(SR5814)(30-130dB)AC/DC вихід, нітрат-тестери і 
дозиметри Anmez Green test ECO, анемометри 
Skywatch Xplorer, барометри TFA 294003, 
люксметри UNI-T383  
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Clinical anatomy and operative surgery | 
Клінічна анатомія і оперативна 
хірургія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/4_Clinical_anatomy_and_operative_surgery.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), хірургічний інструментарій, 
інтерактивні дошки, муляжі анатомічні, указки 
лазерні, рукавички хірургічні нестерильні, шовк 
хірургічний нестерильний, столики (операційні, 
маніпуляційні і ін.), столи анестезіологічні, мийки, 
медичні стелажі і шафи, негатоскоп, медичні 
ліжка, каталки, ширми, стіл-мийка, кріохірургічна 
установка «Кріо-пульс», електрокоагулятор KLS 
martin, підставка з балоном для рідкого газу, 
пластикові лотки, штатив, відсмоктувачі 
«Біомед», безтіньові лампи, лампи бактерицидні,  
апарати (наркозні «Дрегер», «Хирана», для дихання 
«Дрегер»), перфузори, монітори, інфузомати, 
зволожувачі повітря, дефібрилятор, ширма, 
холодильник, сепаратор крові «Фрезеніус» 

Psychology fundamentals | 
Основи психології  

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Psychology_Fundamentals_eng_2020.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки) 

Occupational safety in the field | 
Охорона праці в галузі 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Occupational_safety_in_the_field.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), цифрові шумометри Benetec GM 1358 
(SR5814)(30- 130dB) AC/DC вихід, анемометри 
Skywatch Xplorer, барометри TFA 294003, 
люксметри UNI-T383 

Taking care of patients (practice) |  
Догляд за хворими (практика) 

практика https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/4_s_TAKING_CARE_OF_PATIENTS.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), муляж для проведення СЛР у дорослого 
та новонародженого, зростомір, ваги, 
сантиметрові стрічки, груша, газовідвідна трубка, 
термометри, тонометри електронні та механічні, 
системи для в/в введення, джгути, сольові грілки, 
мішок дихальний типу АМБУ для дорослих і 
новонароджених, маски для штучної вентиляції 
легень для дорослих і новонароджених 

Pathomorphology  | 
Патоморфологія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/pathomorphology_new.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), навчальна лабораторія мікроскопії Carl 
Zeiss (мікроскоп Axiolmager А2 з системою спільного 
спостереження на 11 осіб, цифровий клас на базі 
камери Primo Star HDCam), світлові мікроскопи 
Мікромед XS 5520, мікропрепарати по темам 
(лейкоплакія, жирова дистрофія печінки, амілоїдоз 
нирки (забарвлення Конго-рот), мускатна печінка, 
бура індурація легень, інфаркт міокарда, інфаркт 
печінки, змішаний тромб, гемосидероз печінки при 
гемолітичної анемії, вапняні метастази в міокарді, 
пігментний невус шкіри, залозиста гіперплазія 
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ендометрію, бронхопневмонія, крупозна пневмонія, 
виразка 12-палої кишки, флегмонозний апендицит, 
багатокамерний ехінокок печінки, трихінели в м'язі, 
міліарні горбки в легкому, склерома, гемангіома, 
плоскоклітинний незроговілий рак, аденокарцинома 
шлунка, поліморфноклітинна саркома 
(рабдоміосаркома), меланома, атеросклероз 
вінцевої артерії, альтеративно-продуктивний 
міокардит, емфізема легенів, міліарний 
туберкульоз нирок, портальний цироз печінки, 
печінка при лимфоїдному лейкозі, 
лімфогранулематоз, первинно зморщена нирка, 
екстракапілярний гломерулонефрит, хронічний 
пієлонефрит («щитовидна нирка»), базедів зоб, 
діабетичний гломерулосклероз, емболічний гнійний 
нефрит, гнійний менінгіт, великовогнищевий 
кардіосклероз, дифтеритична ангіна, бура атрофія 
печінки,зоб Хашимото, нирка при цитомегалії, 
легені при хворобі гіалінових мембран, печінка при 
гемолітичної хвороби новонародженого, лістеріоз, 
кортикальні некрози і ДВС-синдром (нирка), 
полікістоз нирок, метастази раку молочної залози 
в легені), електронні атласи макропрепаратів та 
патогістологічних препаратів захворювань органів 
та систем 

Pathophysiology | 
Патофізіологія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/5_6_s_Pathophysiology.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), анатомічні моделі, устаткування 
лабораторії віртуальної реальності 

Pharmacology | 
Фармакологія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Pharmacology_Engl_2020.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), витяжна шафа, раковина, дозатори 
піпеткові з регульованим об’ємом дози (2-20 мкл, 
20-200 мкл, 100-1000 мкл), ваги електронні 
RADWAG AS 60/220, центрифуги Eppenedorf 5424, 
електричний гомогензітор з диспергуючою 
насадкою IKA T10 basic ultra turrex, рН-метр И-
160МИ, аквадистилятор АЄ-25, водяна баня, 
термостат лабораторний Venticell, насос 
перфузійний GILSON miniplus 3 

Propaedeutics of internal medicine | 
Пропедевтика внутрішньої медицини 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/propedeutics_of_internal_medicine.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), ваги медичні зі зростоміром РПВе-2000 
«Заповіт», ємності для дезінфікуючих засобів, 
ємності для знезараження використаного 
інструментарію, термометри, кушетка медична, 
лотки (ниркоподібні, прямокутні), негатоскоп, 
опромінювач бактерицидний ОБН-75м «Заповіт», 
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столик маніпуляційний, тонометр, шафа медична, 
шпателі одноразові, глюкометр, 
стетофонендоскоп, столик інструментальний, 
ширма, мийка  

Propaedeutics of pediatrics | 
Пропедевтика педіатрії 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/propedeutics_of__pediatrics.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), кушетки медичні, ваги медичні зі 
зростоміром РПВе-2000 «Заповіт», ємності для 
дезінфікуючих засобів, ємності для знезараження 
використаного інструментарію, термометри, 
лотки (ниркоподібні, прямокутні), негатоскоп, 
опромінювач бактерицидний ОБН-75м «Заповіт», 
столик маніпуляційний, тонометр, шафа медична, 
шпателі одноразові, глюкометр, 
стетофонендоскоп, столик інструментальний, 
ширма, мийка 

Social medicine, public health | 
Соціальна медицина, громадське 
здоров'я  

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/5_7_12_ss_Social_medicine_public_health.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки) 

General surgery | 
Загальна хірургія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/6_s_General_Surgery.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), медичні меблі, хірургічний 
інструментарій (набір великий операційний, набір 
малий операційний), перев’язувальні матеріали, 
шовний матеріал (стерильний, нестерильний), 
стерильні перев’язувальні пов’язки та інші 
витратні матеріали, одноразовий і багаторазовий 
медичний одяг  

Radiology | 
Радіологія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/Radiology_Engl.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), монітор, пульт керування, лінійний 
прискорювач медичний Clinac 2100 С, клавіатура, 
монітор в бункері, блек бокс, АРС, безперебійник, 
підставка під с/блок, SOCOMEC UPS, MLC, “UNIDOS 
E”, “CHILLER”, “TANDEM”, “TBA CONTROL”, столи та 
столики (медичні, маніпуляційні і ін.), шафи 
медичні, аптечка, переговорний пристрій, кушетка, 
стабілізатор, стенд-прискорювач+15 насадок, 
модулятор, лазер, відеокамера, водяна баня, мийка, 
система іммобілізації, водяний фонтон великий, 
мамограф, пульт керування, рентген-апарат, CR 
35-х, підставка, кушетка, холодильник, негатоскоп, 
гамма-апарат, консоль, возик для коліматора, 
мийка металева, контейнери у т.ч. для 
радіоактивних відходів, шафа витяжна 

Medical psychology | 
Медична психологія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/6_s_MEDICAL_PSYCHOLOGY.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки) 
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Nursing practice | 
Сестринська практика 

практика https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/6_s_Nursing_practice.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), муляж для проведення СЛР у дорослого 
та новонародженого, зростомір, ваги, 
сантиметрові стрічки, груша, газовідвідна трубка, 
термометри, тонометри електронні та механічні, 
системи для в/в введення, джгути, сольові грілки, 
мішок дихальний типу АМБУ для дорослих і 
новонароджених, маски для штучної вентиляції 
легень для дорослих і новонароджених 

Internal medicine including 
endocrinology, medical genetics, clinical 
pharmacology, clinical immunology and 
allergology, occupational diseases. 
Dermatology, venereology | 
Внутрішня медицина в тому числі 
ендокринологія, медична генетика, 
клінічна фармакологія, клінічна 
імунологія та алергологія, професійні 
хвороби. Дерматологія, венерологія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/New_medicine/7_8_9_10_11_12_ss_Internal_me
dicine_including_endocrinology_medical_genetics_li
nical_pharmacology_clinical_immunology_and_aller
gology_occupational_diseases_Dermatology_venere
ology_new.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), ваги медичні з ростоміром РПВе-2000 
«Заповіт», ємності для дезінфікуючих засобів, 
ємності для знезараження використаного 
інструментарію, термометри, кушетка медична,  
негатоскоп, опромінювач бактерицидний ОБН-75м 
«Заповіт», столики (медичний, маніпуляційний, 
інструментальний і ін.), тонометр, шпателі 
одноразові, глюкометр, стетофонендоскоп, ширми, 
мийка, світлові мікроскопи МИКМЕД-1, витяжна 
шафа, кушетка медична, крісло гінекологічне КГ-1 
МЕ, лампа бактерицидна TUV- 30w, ємність для 
дезінфікуючих засобів 

Pediatrics | 
Педіатрія  

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/New_medicine/7_9_11_12_ss_Pediatrics_new.p
df 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), кушетки медичні, ємності для 
дезінфікуючих засобів, термометри, тонометр 
«Медікер», фонендоскопи, лотки ниркоподібні, 
шпателі, стетофонендоскопи «yavit styl»  

Surgery including pediatric surgery, 
neurosurgery. Urology. Ophtalmology. 
Othorinilaringology. Anesthesiology and 
intensive therapy. Orthopedics and 
traumatology | 
Хірургія у тому числі дитяча хірургія, 
нейрохірургія. Урологія. 
Офтальмологія. Оториноларингологія. 
Анестезіологія та інтенсивна терапія. 
Травматологія і ортопедія 
 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/New_medicine/7_8_9_10_11_12_ss_Surgery_inc
luding_pediatric_surgery_neurosurgery_Urology_Op
htalmology_Othorinilaringology_Anesthesiology_an
d_intensive_therapy_Orthopedics_and_traumatolog
y_new.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), установка «Кріо-пульс», апарати 
(Ротта, наркозний «Дрегер», наркозний «Хирана», 
для дихання «Дрегер»), відсмоктувач «Біомед», 
електровідсос ОХ-10, аспіратор 7Е-D, «Біомед», 
електрокоагулятор KLS martin, ендоскопічна 
стійка, діоптриметр ДО-3, електрокардіограф, 
дефібрилятор, сепаратор крові «Фрезеніус», 
опромінювач бактерицидний ОБН-75м «Заповіт», 
перфузори, негатоскопи, інфузомати, монітори, 
кисневий концентратор, підставка з балоном для 
рідкого газу, зволожувачі повітря, бактерицидні 
лампи, безтіньові лампи, холодильники, 
офтальмоскопи лобові, сумка реанімаційна, 
колонoскоп KARL STORZ, камера ультрафіолет. 
«економ», тумба для електрокардіографа, стелажі 
для інструментів, ширми, дозатор настінний 
ліктьовий для антисептика, столи і столики 
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(хірургічні, анастезіолога, маніпуляційні, медичні і 
ін.), шафи (медичні, з сейфом, для зберігання 
ендоскопів і ін.), медичні ліжка, каталка 
багатофункціональна «Заповіт», крісло для 
перев’язок, мийки, контейнери, пінцети різних 
типів, зонди (гортанний, пуговчатий, вушні), носові 
дзеркала, воронки вухові, шприци Жане, підставка 
під бікси, урни для безпечних відходів, бікси, лотки, 
шпателі, ємності для дезінфікуючих засобів та 
знезараження інструментів, штативи 

Obstetrics and gynecology | 
Акушерство і гінекологія  

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/7_10_11_ss_Obstetrics_and_gynecology.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), кушетка медична, крісла гінекологічні 
КГ-1МЕ, кольпоскоп КС-598, камера ультрафіол 
”Стандарт” TUV 15W, лампа бактерицидна ДБ-60 
TUV-58, шафа медична, ємність для дезінфікуючих 
засобів, бікси, пінцети анатомічні, дзеркала «Куско 
1», ложки «Фолькмана», шпателі медичні, лотки 
прямокутні, ножиці, опромінювач бактерицидний 
ОБП-е-450м, крісло проктологічне, кушетка 
медична, ширми, камера для зберігання стерильних 
інструментів, гігрометр психометричний ВИТ-2, 
"Стеклоприбор", ємкість для дезінфікуючих 
розчинів, ємкість для знезараження, негатоскоп, 
опромінювач бактерицидний ОБН-75м, освітлювач 
безтіньовий медичний пересувний, скельця 
предметні, стетофонендоскоп, стіл 
інструментальний, термометр медичний Волес, 
тонометр Microlife, дзеркало, зажими Surgiwell, 
зонди Surgiwell, конхотом Surgiwell, одноразові 
гінекологічні набори, пінцети 

Neurology. Psychiatry, narcology | 
Неврологія. Психіатрія, наркологія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/New_medicine/7_8_Neurology_Psychiatry_narc
ology_new.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), кушетка медична, молотки 
неврологічні, тонометри «Медикер», фонендоскоп, 
мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки) 

Forensic medicine and medical law | 
Судова медицина та медичне право 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/8_Forensic_medicine_Ukrainian_medical_law.p
df 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки) 

Medical work practice | 
Виробнича лікарська практика  

практика https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/8_10_ss__Medical_practice.pdf  
 
 
 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки) 
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Epidemiology and principles of 
evidence-based medicine. Infectious 
diseases.Phthisiology 
Епідеміологія та принципи доказової 
медицини. Інфекційні хвороби. 
Фтизіатрія 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/New_medicine/9_10_11_ss_Epidemiology_and_
principles_of_evidence_based_medicine_Infectious_
diseases_Phthisiology_new.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), дистилятори ДЕ-4; термостати ТС-8-
М-2 і ТХ40-01М, мікробіологічний посуд, газові 
пальники, шафа медична, гемоглобінометр HG-202, 
фотоколориметр КФК-3-01, годинник 
лабораторний ПЧ-4, ваги лабораторні, мікроскопи 
«Біоламп» Б-15, секундомір, бактерицидна 
установка ОНБ-150, камера Горяєва, бікси, 
лічильник лабораторний ЕЛ-1, кушетка медична, 
бактерицидна лампа TUV-30w, шафа сушильна ГП-
80, центрифуга ОП-н3, водяна баня 2Т2-988.001ПС, 
столи лабораторні, урометр, поляриметр П-161, 
стіл для інструментів СИ5, лотки прямокутні, 
ємності для дезінфікуючих розчинів, витратні 
матеріали 

Oncology and radiation medicine | 
Онкологія та радіаційна медицина 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/9_s_5_Oncology_and_radiation_medicine.pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), монітор, пульт керування, лінійний 
прискорювач медичний Clinac 2100 С, клавіатура, 
монітор в бункері, блек бокс, АРС, безперебійник, 
шафа металева, підставка під с/блок, SOCOMEC 
UPS, MLC, “UNIDOS E”, тумба, “CHILLER”, “TANDEM”, 
“TBA CONTROL”, столи і столики (медичні, 
маніпуляційні і ін.), шафи медичні,, аптечка, 
переговорний пристрій, кушетка, стабілізатор, 
стенд-прискорювач+15 насадок, модулятор, лазер, 
відеокамера, водяна баня, мийка, система 
іммобілізації, водяний фонтон великий, мамограф, 
пульт керування, рентген-апарат, CR 35-х, 
підставка, кушетка, холодильник, негатоскоп, 
гамма-апарат, консоль, возик для коліматора, 
мийка металева, контейнери у т.ч. для 
радіоактивних відходів, шафа витяжна 

General practice (family medicine) 
Palliative and hospice medicine  
Загальна практика (сімейна 
медицина). Паліативна та хоспісна 
медицина 

дисципліна https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Napry
amy_pidgotovky/Medicine_ENG/Educational_progr
am/New_medicine/11_22_ss_General_practice_fami
ly_medicine_Palliative_and_hospice_medicine_new.
pdf 

Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки), робочий стіл медичної сестри, стілець 
для медичної сестри, гвинтовий стілець, медична 
шафа для стерильних розчинів і медикаментів, 
інструментальний стіл, тумбочка, холодильник, 
кушетка медична, стіл процедурний, шафа навісна 
для медикаментів термінової та постсиндромної 
терапії 
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