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INTRODUCTION 

Developed by a working group consisting of: 

Surname, name, 

patronymic of the 

head and members 

of the project team 

Name of the 

position (for 

the part-time 

workers - 

the place of 

the main 

work, the 

title of the 

position) 

The name of the 

institution that 

the lecturer 

graduated from 

(year of 

graduation, 

specialty, 

qualification 

according to the 

document of 

higher 

education) 

Scientific degree, 

the code and the name 

of the scientific 

specialty, the topic of 

the dissertation, the 

academic rank, the 

name of the 

department 

(specialty), 

by which it has been 

assigned 

Length of teaching 

and scientific 

experience 

Information about the scientific 

activity (main publications in the 

scientific field, research work, 

participation in conferences and 

seminars, work with postgraduate 

students and doctoral students, 

supervisor of students' scientific 

work) 

Information about 

teacher advanced 

training (name of 

the institution, type 

of document, 

subject, date of 

issue) 

The head of the 

project team 
      

Kovalchuk 

Oleksandr  

Ivanovich 

Head of the 

Department of 

Anatomy and 

Pathological 

Physiology 

of Educational 

and Scientific 

Centre“Institut

e of Biology 

and Medicine” 

of Taras 

Shevchenko 

National 

University of 

Kyiv 

 

Bogomolets 

National 

Medical 

University, 

(2004,  

specialty 

"General 

medicine", 

qualification - 

Doctor 

Doctor of Medical 

Sciences - "Normal 

Anatomy" 

(diplomaДД № 

006085 from 

13.12.2016), 

14.03.01 – normal 

anatomy, 

the dissertation 

“Morphological 

features of rat 

adenohypophysis in 

experimental burn 

skin injury and under 

conditions of infusion 

of combined 

hyperosmolar 

solutions” 

Professor of the 

Department of 

Experience of 

scientific and 

pedagogical work - 

12 years 

Author of more than 100 

scientific papers. 

1. Morphological changes in the 

optic nerve after experimental 

injury followed by treatment with 

stem cells / I.V. Chepurnyi, A.V. 

Kopchak, A.V. Korsak, V.V. 

Likhodievskyi, O.I. Kovalchuk, 

S.S. Olefir, A.O. Zabila,  I.B. 

Chaikovskyi // J.ophthalmol.  – 

2017. – №5. – P. 50-55. 

2. Dynamics of morphological 

changes of rats adenohypophysis 

in burn disease / O. Kovalchuk, 

E. Cherkasov,  I. Dzevulska,  R. 

Kaminsky,  A. Korsak,  L. 

Sokurenko  // Georgian medical 

news. – 2017. – № 9 (270). –  P. 

104-108. 

3. The influence of lead 

National University 

of Physical 

Education and 

Sports of Ukraine. 

Certificate of 

qualification 12SS 

02928433 / 064776-

18 from 06.03.2018. 

«Using modern 

technologies for 

teaching 

morphological 

disciplines in higher 

education 

institutions» 

https://biology.univ.kiev.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-anatomii-ta-patolohichnoi-fiziolohii/pro-kafedru.html
https://biology.univ.kiev.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-anatomii-ta-patolohichnoi-fiziolohii/pro-kafedru.html
https://biology.univ.kiev.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-anatomii-ta-patolohichnoi-fiziolohii/pro-kafedru.html
https://biology.univ.kiev.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-anatomii-ta-patolohichnoi-fiziolohii/pro-kafedru.html
https://biology.univ.kiev.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-anatomii-ta-patolohichnoi-fiziolohii/pro-kafedru.html
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
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Biomedical 

Disciplines 

(Certificate АП № 

000609 from 

18.12.2018) 

nanoparticles on the 

morpho‐functional changes of rat 

liver during the postexposure 

period / Aleksiichuk V, 

Omelchuk S, Sokurenko L, 

Kaminsky R, Kovalchuk O, 

Chaikovsky Y. // Microsc Res 

Tech. 2018;00:1–

8. https://doi.org/10.1002/jemt.23

036. 

4. Effects of Z56822977 on 

biosynthesis of serotonin in the 

brain of rats in the conditions of 

MSG-induced obesity / V. 

Konopelniuk, T.Falalyeyeva, O. 

Tsyryuk, Y. Savchenko, I. 

Prybytko, N. Kobyliak, A. 

Boyko, V. V. Arkhipov, 

Y.Moroz,  L. Ostapchenko // 

Endokrynologia Polska. – 2018; 

69 (5). – P. 536-544. 

5. The treatment of the metabolic 

parameters of msg-induced 

obesity in rats by 2-[4-

(benzyloxy) phenoxy] acetic acid 

/ V. Konopelniuk, T.Falalyeyeva, 

O. Tsyryuk, Y. Savchenko, I. 

Prybytko, N. Kobyliak, A. 

Boyko, V. V. Arkhipov, 

Y.Moroz,  L. Ostapchenko // 

Journal of Nutrition & 

Intermediary Metabolism. – 2018; 

13. – P. 1-9. 

 

Member of the specialized 

scientific council D 26.003.06 at 

https://doi.org/10.1002/jemt.23036
https://doi.org/10.1002/jemt.23036
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the Bogomolets National Medical 

University. 

The members of 

the project team 
      

Gorobeiko 

Maksim 

Borysovich 

Head of the 

Department of 

Surgery 

of Educational 

and Scientific 

Centre“Institut

e of Biology 

and Medicine” 

of Taras 

Shevchenko 

National 

University of 

Kyiv 

 

Ivano-

Frankivsk State 

Medical 

Institute, 1992, 

specialty 

"General 

medicine", 

qualification - 

Doctor 

Doctor of Medical 

Sciences - 01/14/14 

Endocrinology 

(diplomaДД 

№004917from 

15.12.2015), 

the dissertation 

"Methodological 

approaches to the 

choice of therapeutic 

treatment of diabetic 

foot syndrome based 

on stratification 

criteria of lower 

extremity ischemia in 

patients with type 2 

diabetes". 

 

Experience of 

scientific and 

pedagogical work - 

16 years 

Author of more than 73 scientific 

papers. 

1.Clinical analysis of thyroid 

cancer in adult patients exposed to 

ionizing radiation due to the 

Chernobyl nuclear accident: 5-

year comparative investigations 

based on the … 
SM Cherenko, OS Larin, MB 

Gorobeyko, RM Sichynava 
World journal of surgery 28 (11), 

1071-1074 
2. Systematic Review of the 

Effectiveness of Topical Treatment 

for Ulcers in Diabetic Foot 

Syndrome from the Perspective of 

Evidence-Based Medicine 
M.B. Horobeiko, Z.H. Krushynska 
Internationaljournalofendocrinology, 

140-147 
 

Representative of Ukraine in the 

WHO International Diabetes 

Working Group 

Taras Shevchenko 

National University 

of Kyiv  

20-27.06.2019 №95-

19 - advanced 

training "Teachers 

and pedagogues as 

active participants in 

the internal quality 

assurance system of 

education" 

ShupykNational 

Medical Academy of 

Postgraduate 

Education3.01.19-

2.02.2019 №43-19- 

pre-certification 

cycle in the specialty 

Surgery 

Taras Shevchenko 

National University 

of Kyiv  

09-13.09.2019 №KU 

02070944/000238-

19 advanced training 

"Radiation safety in 

the implementation 

of certain activities 

in the field of 

nuclear energy use" 

 

 

 

https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Maievskyi 

Oleksandr 

Evgenievich 

Head of the 

Department of 

Clinical 

Medicine 

of Educational 

and Scientific 

Centre 

“Institute of 

Biology and 

Medicine” 

of Taras 

Shevchenko 

National 

University of 

Kyiv 

 

Vinnitsa 

National 

Medical 

University, 

1997, specialty 

"General 

medicine", 

qualification - 

Doctor 

Doctor of Medical 

Sciences - "Normal 

Anatomy" 

"Regularities of age 

and constitutional 

parameters of the 

heart in healthy boys 

and girls of Podillya" 

2012.  

D 05.600.02 at 

Pirogov Vinnitsa 

National Medical 

University, 

ДД № 001698, 

01.03.2013. 
Professor of the 
Department of 
Histology,  
АП № 000344,  
16.05.2018. 

Experience of 

scientific and 

pedagogical work - 

16 years 

Author of more than 70 scientific papers. 

1. Маньківська О. П. 

Структури мозку щурів, які 

забезпечують вегетативні 

рефлекси, пов’язані з реалізацією 

мотивованих оперантних рухів / О. 

П. Маньківська, О. В. Власенко, О. 

Є. Маєвський, І. В. Верещака, Т. В. 

Бузика, В. О. Майський, А. В. 

Мазниченко // Neurophysiology / 

Нейрофизиология. – 2017. – T. 49, 

№ 6. – C. 441-449. 

2. SerebrennikovaO.A. 

Correlation constitutional parameters 

of a body in practically healthy 

women of middle intermediate 

somatotypes with 

rheoencephalography indicators/ О. 

А. Serebrennikova, V. V. 

Semenchenko, S. V. Dmytrenko, A. 

I. Semenenko, O. L. Ocheretna, О. 

Ye. Maievskyi, А. V. Shayuk// Світ 

медицини та біології. – 2018. – № 

1(63). – С.75–78. 

3. Dzevulska І.V. Influence of 

lactoproteinum solution with sorbitol 

on dna content of cells of endocrine 

glands on the background of skin 

burn in rats / І.V. Dzevulska, О.І. 

Kovalchuk, E.V. Cherkasov, О.Ye. 

Majewskyi, Yu.G. Shevchuk, V.A. 

Pastukhova, T.M. Kyselova // Світ 

медицини та біології. – 2018. – № 

2(64). – С.33–39. 
Member of the specialized 

scientific council D 26.003.06 at 

the Bogomolets National Medical 

University. 

Modern medical 

science. Professional 

expertise », 

Bogomolets NMU, 

2014. 

 

https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
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Prokopets 

Kostyantyn 

Oleksandrovych 

Associate 

Professor of 

the 

Department of 

Fundamental 

Medicine 

«Educational 

and Scientific 

Centre»  

of Taras 

Shevchenko 

National 

University of 

Kyiv 

 

Saratov military 

medical institute, 

1993,  

specialty 

«General 

medicine», 

qualification - 

Doctor 

Candidate of Medical 

Sciences, 14.03.01, 

Normal Anatomy 

«Morphofunctional 

changes of the spleen 

in the conditions of 

experimental portal 

hypertension and its 

surgical correction by 

occlusion of the 

splenic artery», 2011, 

D 26.003.06 

at the Bogomolets 

National Medical 

University, ДК 

002327, 22.12.2011. 

 

Associate Professor, 

Department of 

Operative Surgery and 

Topographic Anatomy 

ofBogomolets NMU, 

AД 001277, 

23.10.2018 

Experience of 

scientific and 

pedagogical work - 

13 years 

Author of more than 30 scientific 

papers. 

1.Прокопець К.О., Раскалєй 
Т.Я. Стан селезінки після 
перев’язки селезінкової артерії 
при експериментальній 
портальній гіпертензії // Світ 
медицини та біології. - 2018. - 
№1(63). - С.146-150. 

2.Кобзар О.Б., Пархоменко 
М.В., Прокопець К.О. Напрями 
індивідуалізації пізнавальної 
діяльності студентів в 
модернізації навчального 
процесу вищої медичної школи 
України // Development and 
modernization of medical science 
and practice: experience of Poland 
and prospects of Ukraine: 
Collective monograph. Vol. 1. 
Lublin: Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2017. 244 p.- P. 135-
151. 

3.Кобзар О.Б., Дорошенко С.В., 
Левон М.М., Прокопець К.О. 
Дидактична роль лекції в 
навчальному процесі вищої 
медичної школи // Наукові 
записки Міжнародного 
гуманітарного університету: 
[збірник]. - Одеса: 
Міжнародний гуманітарний 
університет, 2017. - Вип. 27. – 
С.73-77. 

Faculty of advanced 

training of teachers 

of 

T.ShevchenkoKNU, 

Certificate, № 118-

19, «Research and 

teaching staff as 

active participants in 

the internal quality 

assurance system of 

education», 

27.06.2019 

https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
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Selivanova 

Olga Valentinovna 

 

Associate 

Professor of the 

Department of 

Fundamental 

Medicine 

Educational and 

Scientific Centre 

«Institute of 

Biology and 

Medicine» 

of Taras 

Shevchenko 

National 

University of 

Kyiv 

Lugansk State 

Medical 

University, 2005, 

specialty 

«General 

medicine», 

qualification - 

Doctor 

Candidate of Medical 

Sciences, 14.01.18, 

ophthalmology, 

«Clinical-experimental 

substantiation of the 

correction of the level of 

thiol compounds in the 

tissue of the conjunctiva 

and lacrimal fluid in the 

medical treatment of 

conjunctivitis», 2011, К 

26.613.05 at the Shupyk 

National Medical 

Academy of 

Postgraduate 

Educationof Ministry of 

Health of Ukraine, ДК 

005519, 29.03.2012. 

 

Associate Professor, 

Department of 

Operative Surgery and 

Topographic 

Anatomyof 

Bogomolets NMU, 

AД 002287, 

23.04.2019 

Experience of 

scientific and 

pedagogical work - 

08 years  

Publications 

1. Ivantsok V.M., Sopko A.I., 

Selivanova O.V. , Selivanov S.S. 

The choice of the method of 

abdominal sanitation in 

laparoscopic cholecystectomy in 

patients with acute destructive 

cholecystitis complicated by 

purulent peritonitis // Khіrurgіya 

Ukrainy. - 2016. - No. 4. - S. 30 - 

33. 

2. Sopko A.I., Selivanova O.V. , 

Selivanov S.S. The nature of the 

microflora of wound contents in 

patients with suppuration of the 

postoperative wound after 

cholecystectomy of complicated 

cholecystitis // Kharkivska 

hirurgichna shkola, 2016. - No. 1 

(76). - S. 45 - 49. 

3. Sopko A.I., Burka A.A., 

Selіvanova O.V. , Selivanov S.S. 

Features of sanitation of the 

abdominal cavity by bacteriophages 

in patients with acute destructive 

cholecystitis // Khіrurgіya Ukrainy. 

- 2017. - No. 3. - S. 33 - 37.  

13. Selivanova O.V., Levon M.M., 

Zinevich Y.V., Bondar L.V. 

Victoria of progressive information 

technologies in the course of opera 

tive and topographic anatomy // 

Higher education institutions as a 

medium for the formation of a new 

1. Certificete of 

scientific pedagogical 

internship on the 

topic «Long-term 

advanced training 

course certificate for 

scientific and 

pedagogical workers 

of higher educational 

institutions» 

Bogomolets National 

Medical University 

Kyiv,Certificate #  

ДНП19328, 

15.06.2019) 

2. Certificete  of 

completion in 

scientific pedagogical 

internship on the 

topic  «Higher 

education institutions 

as a medium for the 

formation of a new 

generation of 

pedagogical 

workers»,  

(Humanities and 

Natural Sciences 

Universiy, 

Sandomiers, Republic 

of Poland, 11-15. 06. 

2018)   

3. Certificete of 

scientific pedagogical 

https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
https://biology.univ.kiev.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
http://knu.ua/
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generation of pedagogical workers 

– Sandomiers - 11-15June, 2018 

4.Chernayk  V.А. Karpenko, K.K., 

Selivanova O.V., Selivanov S.S. 

Integrated treatment for lower 

extremities venous ulcer of using 

endoscopic and electric welding 

technology, as well as cultivated 

fibroblasts transplantation // 26th 

International Congress of the 

EAES, LONDON - 30 May -1 June 

2018 Abstr. no.: 664 

5. Selіvanova O.V., Selіvanov C.C. 

Evaluation of morphometric 

parameters of the parietal 

peritoneum for predicting the 

course of acute diffuse peritonitis // 

Clinical hirurgiya. - 2018. - No. 9. - 

S. 54 -58. 

internship on the 

topic 

 «Modern lecture » 

 (Bogomolets  

National Medical 

University Kyiv, 

Certificate #312, 

04.01.2018) 

 

In developing the draft program, the requirements are taken into account: 

1) the project of Educational Standard of specialty 222 "Medicine" for the second (master's) level of higher education 
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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника 

та членів проектної 

групи 

Найменування 

посади 
 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 
 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж 

науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Керівник 

проектної групи 
      

Ковальчук 

Олександр 

Іванович 

Завідувач 

кафедри 

анатомії та 

патологічної 

фізіології 

ННЦ 

“Інститут 

біології та 

медицини” 

КНУ імені 

Тараса 

Шевченка 

Національний 

медичний 

університет 

імені  

О.О.Богомольця, 

(2004, 

спеціальність – 

медико-

профілактична 

справа, 

кваліфікація – 

лікар) 

 

Доктор медичних наук 

– «нормальна 

анатомія»  

(диплом  

ДД № 006085  

від 13.12.2016), 

14.03.01 – нормальна 

анатомія. 

Тема дисертації 

«Морфологічні 

особливості 

аденогіпофіза щурів 

при експериментальній 

опіковій травмі шкіри 

та за умов 

застосування інфузії 

комбінованих 

гіперосмолярних 

розчинів». 

Професор кафедри 

медико-біологічних 

дисциплін (атестат АП 

№ 000609 від 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи –  

12 років 

Автор понад 90 наукових праць. 
1. Morphological changes in the optic 

nerve after experimental injury 

followed by treatment with stem cells / 

I.V. Chepurnyi, A.V. Kopchak, A.V. 

Korsak, V.V. Likhodievskyi, O.I. 

Kovalchuk, S.S. Olefir, A.O. Zabila,  

I.B. Chaikovskyi // J.ophthalmol.  – 

2017. – №5. – P. 50-55. 

2. Dynamics of morphological changes 

of rats adenohypophysis in burn 

disease / O. Kovalchuk, E. Cherkasov,  

I. Dzevulska,  R. Kaminsky,  A. 

Korsak,  L. Sokurenko  // Georgian 

medical news. – 2017. – № 9 (270). – 

 P. 104-108. 

3. The influence of lead nanoparticles 

on the morpho‐functional changes of 

rat liver during the postexposure period 

/ Aleksiichuk V, Omelchuk S, 

Sokurenko L, Kaminsky R, 

Kovalchuk O, Chaikovsky Y. 

// Microsc Res Tech. 2018;00:1–

Міністерство 

освіти і науки 

України НУФВСУ 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 12СС 

02928433/064776-

18 від 06.03.2018 

року. 

«Використання 

сучасних 

технологій для 

викладання 

морфологічних 

дисциплін в 

закладах вищої 

освіти» 
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18.12.2018) 8. https://doi.org/10.1002/jemt.23036. 

4. Effects of Z56822977 on 

biosynthesis of serotonin in the brain of 

rats in the conditions of MSG-induced 

obesity / V. Konopelniuk, 

T.Falalyeyeva, O. Tsyryuk, Y. 

Savchenko, I. Prybytko, N. Kobyliak, 

A. Boyko, V. V. Arkhipov, 

Y.Moroz,  L. Ostapchenko // 

Endokrynologia Polska. – 2018; 69 (5). 

– P. 536-544. 

5. The treatment of the metabolic 

parameters of msg-induced obesity in 

rats by 2-[4-(benzyloxy) phenoxy] 

acetic acid / V. Konopelniuk, 

T.Falalyeyeva, O. Tsyryuk, Y. 

Savchenko, I. Prybytko, N. Kobyliak, 

A. Boyko, V. V. Arkhipov, 

Y.Moroz,  L. Ostapchenko // Journal of 

Nutrition & Intermediary Metabolism. 

– 2018; 13. – P. 1-9. 

 

Член спеціалізованої вченої ради 

Д 26.003.06 при Національному 

медичному університеті імені 

О.О. Богомольця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1002/jemt.23036
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Члени проектної 

групи 
      

Горобейко 

Максим 

Борисович 

Завідувача 

кафедри 

хірургії ННЦ 

“Інститут 

біології та 

медицини” 

КНУ імені 

Тараса 

Шевченка 

Івано-

Франківський 

державний 

медичний 

інститут, 1992, 

спеціальність – 

лікувальна 

справа, 

кваліфікація – 

лікар-

лікувальник 

Доктор медичних наук 

– 14.01.14 

Ендокринологія 

(диплом  

ДД №004917 від 15 

грудня 2015 р.), 

Тема дисертації 

«Методологічні 

підходи до вибору 

терапевтичного 

лікування синдрому 

діабетичної стопи на 

основі 

стратифікаційних 

критеріїв ішемії 

нижніх кінцівок у 

хворих на цукровий 

діабет 2-го типу». 

 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи –  

16 років, 3 

міс 

Автор понад 73 наукових праць. 
1.Clinical analysis of thyroid cancer in 

adult patients exposed to ionizing 

radiation due to the Chernobyl nuclear 

accident: 5-year comparative 

investigations based on the … 
SM Cherenko, OS Larin, MB Gorobeyko, 

RM Sichynava 
World journal of surgery 28 (11), 1071-

1074 
2. Systematic Review of the Effectiveness 

of Topical Treatment for Ulcers in Diabetic 

Foot Syndrome from the Perspective of 

Evidence-Based Medicine 
M.B. Horobeiko, Z.H. Krushynska 
Internationaljournalofendocrinology, 140-

147 
Представник України в Міжнародній 

робочій групі з проблеми діабетичної 

стопи ВООЗ 

КНУ імені Тараса 

Шевченка 20-

27.06.2019 №95-19 - 

підвищення 

кваліфікації 

"Науково-педагогічні 

працівники як 

активні учасники 

внутрішньої системи 

забезпечення якості 

освіти» 
ГУОЗ КМДА 

06.09.2019 №1365/к 

підтвердження вищої 

категорії за 

спеціальністю 

хірургія   
МОЗ України №4292 

13.11.2019 наказ 2075 

Підтвердження 

вищої категорії за 

спеціальністю 

"Організація і 

управління охороною 

здоровʼя" 
КНУ імені Тараса 

Шевченка 09-

13.09.2019 №KU 

02070944/000238-19 

підвищення 

кваліфікації 

"Радіаційна безпека 

при здійсненні 

окремих видів 

діяльності в сфері 

використання 

ядерної енергії" 
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Маєвський 

Олександр 

Євгенійович 

Завідувач 

кафедри 

клінічної 

медицини 

ННЦ 

“Інститут 

біології та 

медицини” 

КНУ імені 

Тараса 

Шевченка 

Вінницький 

національний 

медичний 

університет, 

1997, 

спеціальність 

«лікувальна 

справа», 

кваліфікація - 

лікар 

Доктор медичних наук, 

14.03.01  нормальна 

анатомія 

«Закономірності 

вікових і 

конституціональних 

параметрів серця у 

здорових юнаків і 

дівчат Поділля» 2012. 

Д 05.600.02 при 

Вінницькому 

національному 

медичному 

університеті ім. 

М.І.Пирогова,  

ДД № 001698, 

01.03.2013. 
Професор кафедри 
гістології,  
АП № 000344,  
16.05.2018. 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи 

16 років 

Автор понад 70 наукових праць. 
4. Маньківська О. П. Структури 

мозку щурів, які забезпечують 

вегетативні рефлекси, пов’язані з 

реалізацією мотивованих оперантних 

рухів / О. П. Маньківська, О. В. 

Власенко, О. Є. Маєвський, І. В. 

Верещака, Т. В. Бузика, В. О. Майський, 

А. В. Мазниченко // Neurophysiology / 

Нейрофизиология. – 2017. – T. 49, № 6. – 

C. 441-449. 

5. SerebrennikovaO.A. Correlation 

constitutional parameters of a body in 

practically healthy women of middle 

intermediate somatotypes with 

rheoencephalography indicators/ О. А. 

Serebrennikova, V. V. Semenchenko, S. V. 

Dmytrenko, A. I. Semenenko, O. L. 

Ocheretna, О. Ye. Maievskyi, А. V. 

Shayuk// Світ медицини та біології. – 

2018. – № 1(63). – С.75–78. 

6. Dzevulska І.V. Influence of 

lactoproteinum solution with sorbitol on 

dna content of cells of endocrine glands on 

the background of skin burn in rats / І.V. 

Dzevulska, О.І. Kovalchuk, E.V. 

Cherkasov, О.Ye. Majewskyi, Yu.G. 

Shevchuk, V.A. Pastukhova, T.M. 

Kyselova // Світ медицини та біології. – 

2018. – № 2(64). – С.33–39. 
Член спеціалізованої вченої ради Д 

05.600.02 при ВНМУ ім. М.І.Пирогова. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 

26.003.06 приНаціональному медичному 

університеті імені О.О. Богомольця. 
 

 

 

1. «Сучасна 

медична наука. 

Фахова 

експертиза»,  

НМУ ім. О.О. 

Богомольця, 2014 
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Прокопець 

Костянтин 

Олександрович 

Доцент 

кафедри 

фундамен-

тальної 

медицини 

ННЦ 

“Інститут 

біології та 

медицини” 

КНУ імені 

Тараса 

Шевченка 

Військово-

медичний 

факультет при 

Саратовському 

державному 

медичному 

інституті, 1993, 

спеціальність – 

лікувальна 

справа, 

кваліфікація – 

лікар 

 

Кандидат медичних 

наук, 14.03.01, 

нормальна анатомія 

«Морфофункціональні 

зміни селезінки в 

умовах 

експериментальної 

портальної гіпертензії і 

її хірургічної корекції 

шляхом оклюзії 

селезінкової артерії» 

2011, Д 26.003.06 

при Національному 

медичному 

університеті імені О.О. 

Богомольця, ДК 

002327, 22.12.2011. 

 

Доцент (кафедра 

оперативної хірургії та 

топографічної анатомії 

НМУ імені 

О.О.Богомольця), АД 

001277, 23.10.2018 

Стаж 

науково-

педагогічної 

роботи: 13 

років  

Автор понад 30 наукових публікацій. 

1.Прокопець К.О., Раскалєй Т.Я. 

Стан селезінки після перев’язки 

селезінкової артерії при 

експериментальній портальній 

гіпертензії // Світ медицини та 

біології. - 2018. - №1(63). - С.146-

150. 

2.Кобзар О.Б., Пархоменко М.В., 

Прокопець К.О. Напрями 

індивідуалізації пізнавальної 

діяльності студентів в модернізації 

навчального процесу вищої медичної 

школи України // Development and 

modernization of medical science and 

practice: experience of Poland and 

prospects of Ukraine: Collective 

monograph. Vol. 1. Lublin: 

Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 

2017. 244 p.- P. 135-151. 

3.Кобзар О.Б., Дорошенко С.В., 

Левон М.М., Прокопець К.О. 

Дидактична роль лекції в 

навчальному процесі вищої медичної 

школи // Наукові записки 

Міжнародного гуманітарного 

університету: [збірник]. - Одеса: 

Міжнародний гуманітарний 

університет, 2017. - Вип. 27. – С.73-

77. 

 

 

Факультет 

підвищення 

кваліфікації 

викладачів КНУ 

імені Т.Шевченка, 

Посвідчення № 

118-19, «Науково-

педагогічні 

працівники як 

активні учасники 

внутрішньої 

системи 

забезпечення якості 

освіти», 27.06.2019 
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Селіванова 

Ольга 

Валентинівна 

Доцент, 

кафедра 

фундамент-

тальної 

медицини  

ННЦ 

«Інститут 

біології та 

медицини» 

Київського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

Луганський 

державний 

медичний 

університет, 

2005, 

Лікувальна 

справа,  

лікар 

спеціаліст. 

 

1.Кандидат медичних 

наук,  

2.14.01.18 - 

офтальмологія 

3.«Клініко-

експериментальне 

обґрунтування корекції 

рівня тіолових сполук в 

тканині кон’юнктиви та 

слізній рідині при 

медикаментозному 

лікуванні 

кон’юнктивітів», 2011, 

К 26.613.05 при 

Національній медичній 

академії післядипломної 

освіти імені 

П.Л.Шупика МОЗ 

України, ДК 005519, 

29.03.2012. 

 

4.Доцент (кафедра 

оперативної хірургії та 

топографічної анатомії 

Національного 

медичного 

університету імені 

О.О. Богомольця), AД 

002287, 

23.04.2019 

08 років 1. Иванцок В.М., Сопко А.И., 

Селіванова О.В., Селиванов С.С.  

Выбор метода санации брюшной 

полости при лапароскопической 

холецистэктомии у больных с 

острым деструктивным 

холециститом осложненным 

гнойным перитонитом //Хірургія 

України. – 2016. - №4. – С. 30 – 33. 

2.Сопко А.И., Селіванова О.В. 

,Селиванов С.С. Характер 

микрофлоры раневого содержимого 

у больных с нагноением 

послеоперационной раны после 

холецистэктомии осложненного 

холецистита//Харківська хірургічна 

школа, 2016. – № 1(76).  – С. 45 – 49. 

3.Сопко А.И., Бурка А.А., Селіванова 

О.В. ,Селиванов С.С. Особенности 

санации брюшной полости 

бактериофагами у больных с острым 

деструктивным холециститом // 

Хірургія України. – 2017. - №3. – С. 

33 – 37.  

4.Chernayk  V.А. Karpenko, K.K., 

Selivanova O.V., Selivanov S.S. 

Integrated treatment for lower 

extremities venous ulcer of using 

endoscopic and   electric welding 

technology, as well as cultivated 

fibroblasts transplantation // 26th 

International Congress of the EAES, 

LONDON - 30 May -1 June 2018 

Abstr. no.: 664 

1.Курс 

довгострокового 

підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних 

працівників закладів 

вищої освіти (НМУ 

імені О.О. 

Богомольця, Київ,  

посвідчення № 

ДНП19328 

15.06.2019 рік) 
2. Науково-

педагогічне 

стажування 

«Інноваційні освітні 

технології: досвід 

Європейського 

Союзу та його 

впровадження в 

процес підготовки 

медичних 

працівників» за 

фахом «Медичні 

науки», сертифікат, 

(Гуманітарно-

природничий 

університет, 

Сандомир, Польща, 

11-15.06.2018 рік) 
3.Тематичний курс 

«Сучасна лекція» 

(НМУ імені О.О. 

Богомольця,  

посвідчення № 312, 

04.01.2018рік) 

При розробці проекту Програми враховані вимоги: 

1) проекту освітнього стандарту спеціальності 222 "Медицина" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 
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1. EDUCATION PROGRAM PROFILE«MEDICINE» 

for specialization № 222 «Medicine» branch of knowledge № 22 «Healthcare» 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«MEDICINE/МЕДИЦИНА» (мова навчання англійська) 

зі спеціальності № 222 «Медицина» галузі знань № 22 «Охорона здоров’я» 

 
1 – General information/ Загальна інформація 

Educational level and qualification 

 

 

 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації 

Master 

222 – Medicine 

Medicine 

 

Магістр 

222 – Медицина  

Медицина  

Language of studying and evaluation 

 

Мова навчання і оцінювання 

English, Ukrainian 

 

Англійська мова, українська мова 

The scope of the educational program 

 

Обсяг освітньої програми 

360 ECTS credits, 6 academic years 

 

360 кредитів ЄКТС,  6 академічних років 

Type of the program 

 

Тип програми 

Educational and professional program 

 

Освітньо-професійна програма 

The full name of the institution of high 

education, as well as the structural unit 

in which the studying is provided 

 

Повна назва закладу вищої освіти, а 

також структурного підрозділу у 

якому здійснюється навчання 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Educational and Scientific Center "Institute of Biology 

and Medicine" 

 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Навчально-науковий центр "Інститут біології та 

медицини" 

The name of the institution of high 

education involved in providing the 

program 

 

Назва закладу вищої освіти який бере 

участь у забезпеченні програми 

- 

The official name of the educational 

program, the degree of high education 

and the qualification of the partner 

university in the original language 

 

Офіційна назва освітньої програми, 

ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації ВНЗ-партнера мовою 

оригіналу 

- 

Accreditation availability 

 

Наявність акредитації 

- 
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Program cycle/level  

 

 

Цикл/рівень програми 

NationalQualificationsFrameworkofUkraine– 8 level,  

FQ-EHEA – secondcycle,  ЕQF-LLL – 7 level 

 

НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

 

Prerequisites 

 

 

Передумови 

Requirements for previous education - complete 

general secondary education 

 

Вимоги щодо попередньої освіти – повна загальна 

середня освіта 

Form of study 

 

Форма навчання 

Daytime 

 

Денна 

Term of validity of the Educational 

Program 

 

Термін дії освітньої програми 

5 years 

 

 

5 років 

Internet address of the Educational 

Program description permanent 

placement 

 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої програми 

 

https://biology.univ.kiev.ua/ukreducational-

program/medicine-eng/description-of-educational-

program.html 

 

2 – The aim of the Educational Program / Мета освітньої програми 

 

The aim of the program (taking into 

account the level of qualification) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета програми (з урахуванням рівня 

кваліфікації) 

Preparation of highly qualified specialists in the 

program “Medicine”, able to use knowledge, skills, 

understanding to solve typical tasks of the doctor's 

activity in the field of health care, to perform 

appropriate functions, to solve certain problems and 

tasks of the activity, in the case of receiving the 

system of skills and competences defined by this 

program at the level of independent scientific 

creativity and research 

 

Підготовка висококваліфікованих фахівців за 

програмою «Медицина», здатних використовувати 

знання, уміння, навички та розуміння для 

вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі 

охорони здоров'я, здійснювати відповідні функції, 

вирішувати певні проблеми й завдання діяльності 

за умови оволодіння системою умінь і 

компетенцій, що визначені цією програмою, та на 

рівні самостійної наукової творчості та 

дослідницького пошуку 

 

 

 

 

https://biology.univ.kiev.ua/ukreducational-program/medicine-eng/description-of-educational-program.html
https://biology.univ.kiev.ua/ukreducational-program/medicine-eng/description-of-educational-program.html
https://biology.univ.kiev.ua/ukreducational-program/medicine-eng/description-of-educational-program.html
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3 - Characteristics of the Educational Program / Характеристика освітньої програми 

 

Subject area (the field of knowledge / 

specialty/specialization of the 

program) 

 

Предметна область (галузь знань / 

спеціальність / спеціалізація 

програми) 

Branch of knowledge – 22 «Health care» 
Specialization – 222 «Medicine» 
 
 
Галузьзнань – 22 «Охороназдоров’я» 
Спеціальність – 222 «Медицина» 

Orientation of the Educational Program 

 

Орієнтація освітньої програми 

An application program with a professional orientation 

to the theory and practice of medicine 

Прикладна програма з професійною орієнтацією 

на теорію та практику медицини 

The main focus of the Educational 

Program and specialization 

 

 

 

Основний фокус освітньої програми 

та спеціалізації 

General high education in the branch of knowledge 

“Health care”, Specialization «Medicine»  

Key words: master, medicine, health care, high 

education 

 

Загальна вища освіта галузі знань «Охорона 

здоров’я», спеціальності «Медицина»  

Ключові слова: магістр, медицина, охорона 

здоров’я, вища освіта 

 

Features of the program 

 

 

 

 

 

Особливості програми 

It is implemented in small groups with a combination 

of practical and theoretical training. 

Universityclinicwithpolyclinicforstudents, сlinical 

bases of National Academy of Medical Scienses of 

Ukraine for providing teaching of clinical disciplines. 

 

Реалізуєтьсяумалихгрупахприпоєднанніпрактичної

татеоретичноїпідготовки. Університетська клініка 

із поліклінікою для студентів, клінічні бази 

Національної академії медичних наук України 

використовуються для забезпечення викладання 

клінічних дисциплін. 

 

 

4 – Availability of graduatesto employment and further training /  

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

 

Availability to employment 

 

 

Придатність до працевлаштування 

A graduate is able to perform the functional duties of 
an intern. 

 

Після закінчення навчання фахівець здатен 

виконувати функціональні обовʼязки лікаря-
інтерна. 

Further training 

 

 

 

The graduate of the program must enter the 

postgraduate programs (internship, residency), to 

receive certain specialty and may also enter the 

program for the degree of Doctor of Philosophy. 
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Подальше навчання Випускник програми має вступати на програми 

післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), 

де здійснюється підготовка за освітніми 

програмами підготовки лікаря певної 

спеціальності, а також може вступати на програму 

для здобуття ступеню доктора філософії.  

 

5 – Teaching and Evaluation / Викладання та оцінювання 

 

Teaching and learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладання та навчання 

Student-centered problem-oriented learning, which is 

conducted in a lecture form, seminars, practical and 

laboratory classes, unsupervised work, lectures in 

small groups. Particular emphasis is placed on the use 

of innovative technologies as an integral part of the 

educational program for the preparation of medical 

specialties students, needed as a way of improving the 

effectiveness of teaching. Use of computers, tablets, 

projectors for graphical rendering of up-to-date 

material, simulation robots for students to master 

complex manual skills, similar to real manipulations, 

electronic tests of knowledge control, access to 

electronic libraries and online lectures. 

 

Студентоцентроване проблемно-орієнтоване 

навчання, яке проводиться у формі лекцій, 

семінарів, практичних та лабораторних занять, 

самостійної роботи, лекції, семінари, практичні 

заняття в малих групах, практика, консультації з 

викладачами.Особливий акцент зроблено на 

застосування інноваційних технологій, як складову 

частину освітньої програми підготовки студентів 

медичних спеціальностей, необхідні в якості 

способу підвищення ефективності навчання. 

Використання комп'ютерів, планшетів, проекторів 

для графічної візуалізації матеріалу, що 

підноситься, роботів-симулянтів для 

відпрацювання студентами складних мануальних 

навичок, аналогічних реальним маніпуляціям, 

електронних тестів контролю знань, доступу до 

електронних бібліотек і онлайн-лекцій. 

Evaluation 

 

 

 

 

 

Оцінювання 

Current and final control, testing, laboratory reports, 

presentations, practical and laboratory final tests, 

differentiated credits, examinations, certification in the 

form of a single state standardized exam (licensed 

integrated exam) and practice-oriented exam. 
 
Поточний та підсумковий контроль, тестування, 

лабораторні звіти, презентації, заліки, іспити, 

диференційовані заліки, атестація у вигляді 

єдиного державного стандартизованого тестового 

іспиту (ліцензійного інтегрованого іспиту) та 

практично-орієнтованого іспиту. 
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6 – Program competencies / Програмні компетентності 

 

Integral competence 

 

 

 

 

 

Інтегральна компетентність 

Ability to solve complex tasks and problems in the 
field of healthcare and on studying process which 
involves conducting research and/or realization of 
innovations and is characterized by uncertainty of 
conditions and requirements. 
 
Здатність розв’язувати типові та складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, 

або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог. 

General competencies (GC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

GC01. Ability to think abstractly, analyze and synthesize. 

GC02. The ability to learn and master modern knowledge. 

GC03. The ability to apply knowledge in practical 

situations. 

GC04. Knowledge and understanding of the subject area 

and understanding of professional activity. 

GC05. The ability to adapt and act in a new situation. 

GC06. Ability to make informed decisions. 

GC07. The ability to work as a team. 

GC08. Interpersonal skills. 

GC09. Ability to communicate in English. 

GC10. Information and communication technology skills. 

GC11. Definition and perseverance of the tasks and 

responsibilities. 

GC12. Ability to act on the basis of ethical considerations. 

GC13. Awareness of equal opportunities and gender 

issues. 

GC14. The ability to realize their 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, the rights and 

freedoms of man and citizen. 

GC15. Ability to preserve and multiply moral, cultural, 

scientific values and achievements of society on the basis 

of understanding of 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, technology and technology, to use 

different types and forms of motor activity for active rest 

and healthy living. 
 
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК04. Знання та розуміння предметної галузі та 

розуміння професійної діяльності.  
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ЗК05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК09. Здатність спілкуватись англійською мовою. 

ЗК10. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 

ЗК12. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

ЗК13. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних 

проблем. 

ЗК14. 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. 

ЗК15. Здатність зберігати 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. 

Professional competencies of specialty 

(PC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC01. Ability to collect patient medical information and 

analyze clinical data. 

PC02. Ability to determine the required list of laboratory 

and instrumental studies and evaluate their results. 

PC03. Ability to establish a preliminary and clinical 

diagnosis of the disease. 

PC04. Ability to determine the necessary mode of work 

and rest in the treatment of diseases. 

PC05. The ability to determine the nature of nutrition in 

the treatment of diseases. 

PC06. The ability to determine the principles and nature 

of the treatment of diseases. 

PC07. Ability to diagnose urgent conditions. 

PC08. The ability to determine the tactics of emergency 

medical care. 

PC09. Emergency care skills. 

PC10. Ability to conduct evacuation activities. 

PC11. Skills of performing medical manipulations. 

PC12. Ability to determine the tactics of physiological 

pregnancy, physiological delivery and postpartum 

period. Family planning and contraceptive counseling 

skills. 

PC13.Ability to carry out sanitary and hygienic and 

preventive measures. 

PC14. Ability to plan and carry out preventive and anti-

epidemic measures for infectious diseases. 

PC15. Ability to conduct a examination of ability to 

work. 

PC16. Ability to maintain medical records, including 
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Фахові компетентності спеціальності 

(ФК) 

electronic forms. 

PC17. Ability to conduct epidemiological and medical-

statistical surveys of public health; processing of state, 

social, economic and medical information. 

PC18. The ability to assess the impact of the 

environment, socio-economic and biological 

determinants on the health of the individual, family, 

population. 

PC19. Ability to analyze the activities of a physician, 

unit, health care facility, conduct quality assurance 

activities, and improve the use of medical resources. 

PC20. Ability to undertake activities to organize and 

integrate health care delivery and marketing of health 

services. 

PC21. Ability to undertake European and Euro-Atlantic 

integration activities. 

 

ФК01. Спроможність збирати медичну інформацію 

про пацієнта і аналізувати клінічні данні. 

ФК02. Здатність до визначення необхідного переліку 

лабораторних та інструментальних досліджень та 

оцінки їх результатів.  

ФК03. Здатність до встановлення попереднього та 

клінічного діагнозу захворювання. 

ФК04. Здатність до визначення необхідного режиму 

праці та відпочинку при лікуванні захворювань.  

ФК05. Здатність до визначення характеру 

харчування при лікуванні захворювань. 

ФК06. Здатність до визначення принципів та 

характеру лікування захворювань. 

ФК07. Здатність до діагностування невідкладних 

станів. 

ФК08. Здатність до визначення тактики надання 

екстреної медичної допомоги. 

ФК09. Навички надання екстреної медичної 

допомоги. 

ФК10. Здатність до проведення лікувально-

евакуаційних заходів. 

ФК11. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК12. Здатність до визначення тактики ведення 

фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду. Навички консультування з 

питань планування сім’ї та підбору метода 

контрацепції. 

ФК13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних 

та профілактичних заходів. 

ФК14. Здатність до планування і проведення 

профілактичних та протиепідемічних заходів щодо 

інфекційних хвороб. 

ФК15. Здатність до проведення експертизи 

працездатності.  

ФК16. Здатність до ведення медичної документації, в 

тому числі електронних форм. 

ФК17. Здатність до проведення епідеміологічних та 
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медико-статистичних досліджень здоров’я 

населення; обробки державної, соціальної, 

економічної та медичної інформації.  

ФК18. Здатність до оцінювання впливу 

навколишнього середовища, соціально-економічних  

та біологічних детермінант на стан здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяції. 

ФК19. Здатність до проведення аналізу діяльності 

лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, 

проведення заходів щодо забезпечення якості 

медичної допомоги і підвищення ефективності 

використання медичних ресурсів.  

ФК20. Здатність до проведення заходів щодо 

організації та інтеграції надання медичної допомоги 

населенню та проведення маркетингу медичних 

послуг. 

ФК21. Здатність до проведення заходів щодо 

європейської та євроатлантичної інтеграції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – Program learning outcomes / Програмні результати навчання 

 

Program learning outcomes(PLO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLO01. Identify and identify the leading clinical symptoms 

and syndromes (in list 1); by standard methods, using the 

preliminary data of the patient's anamnesis, the data of the 

patient's examination, knowledge about the person, his 

organs and systems, to establish the most probable 

nosological or syndromic preliminary clinical diagnosis of 

the disease (in list 2). 

PLO02. To collect information about the general condition 

of the patient, to evaluate the psychomotor and physical 

development of the patient, the state of organs and systems 

of the body, on the basis of the results of laboratory and 

instrumental studies to evaluate information about the 

diagnosis (list 4). 

PLO03. Assign and analyze additional (mandatory and 

optional) examination methods (laboratory, radiological, 

functional and / or instrumental) on list 4, patients with 

organ and systemic diseases for differential diagnosis of 

diseases (list  2). 

PLO04. Establish a definitive clinical diagnosis by making 

an informed decision and logical analysis of the received 

subjective and objective data of clinical, additional 

examination, conducting differential diagnostics, in 

accordance with the relevant ethical and legal norms, under 

the supervision of the doctor-supervisor in the conditions of 

the medical institution (list 2). 

PLO05. To determine the main clinical syndrome or what 

causes the severity of the condition of the victim (list 3) by 
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making an informed decision and assessment of the human 

condition in all circumstances (at home, on the street, in a 

health care institution, in his unit) in conditions of 

emergency and combat, in the field, in the absence of 

information and limited time. 

PLO06. Determine the nature and principles of treatment of 

patients (conservative, operative) with diseases (list 2) in 

the conditions of the health care institution, at home of the 

patient and during the stages of medical evacuation, incl. in 

the field, based on a previous clinical diagnosis, adhering to 

the relevant ethical and legal norms, by making informed 

decisions on existing algorithms and standard schemes, if 

necessary to extend the standard scheme, be able to 

substantiate personalized recommendations under the 

supervision of a doctor-supervisor. 

PLO07. Determine the necessary mode of work and rest in 

the treatment of patients with the disease (list 2) in the 

conditions of the health care institution, at home of the 

patient and during the stages of medical evacuation, 

including in the field, based on a previous clinical 

diagnosis, adhering to the relevant ethical and legal 

standards, by making a sound decision on existing 

algorithms and standard schemes. 

PLO08. Determine the necessary diet for the treatment of 

patients with the disease (list 2) in the conditions of the 

health care institution, at home of the patient and during the 

stages of medical evacuation, incl. in the field, on the basis 

of a previous clinical diagnosis, in accordance with the 

relevant ethical and legal standards, by making a sound 

decision on existing algorithms and standard schemes. 

PLO09. Determine the approach, plan and tactics of 

conducting physiological pregnancy, physiological delivery 

and postpartum period by making an informed decision on 

the existing algorithms and standard schemes. 

PLO10. To evaluate the overall condition of the newborn 

baby by making informed decisions on existing algorithms 

and standard schemes, in accordance with the relevant 

ethical and legal norms. 

PLO11. Determine emergency care tactics, under all 

circumstances, in accordance with ethical and legal norms, 

by making an informed decision, based on the main clinical 

syndrome (severity of the condition) of the diagnosis of the 

urgent condition (list 3) in limited time with the help of 

standard schemes. 

PLO12. To provide emergency medical care, in all 

circumstances, in accordance with the relevant ethical and 

legal norms, by making an informed decision, on the basis 

of the main clinical syndrome (severity of the condition) of 

the diagnosis of the urgent state (list 3) in the limited time 

in accordance with the determined tactics using standard 

schemes. 

PLO13. Organize medical and evacuation activities among 

the population and servicemen, in the event of an 

emergency and combat, including in the field, during the 

deployed stages of medical evacuation, taking into account 

the existing system of medical evacuation support. 

PLO14. Perform medical manipulations (list 5) in a hospital 
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Програмні результати навчання 

(ПРН) 

setting, at home or at work on the basis of a previous 

clinical diagnosis and / or patient status indicators, by 

making an informed decision, in accordance with relevant 

ethical and legal standards. 

PLO15. Manage emergency medical care for a limited 

time, using standard regimens, under any circumstances on 

the basis of an emergency diagnosis (list 3). 

PLO16. To plan and implement a system of sanitary and 

hygienic and preventive measures for the emergence and 

spread of diseases among the population. 

PLO17. To analyze the epidemiological status and carry out 

measures of mass and individual, general and local 

prevention of infectious diseases. 

PLO18. Analyze and evaluate state, social and medical 

information using standardized approaches and computer 

information technology. 

PLO19. To evaluate the impact of the environment on the 

state of health of the population in the conditions of a 

medical institution by standard methods. 

PLO20. To formulate goals and determine the structure of 

personal activity based on the result of the analysis of 

certain social and personal needs. 

PLO21. Adhere to a healthy lifestyle, use techniques of 

self-regulation and self-control. 

PLO22. To be aware and guided in the activity by civil 

rights, freedoms and obligations, to raise the general 

cultural level. 

PLO23. Observe the requirements of ethics, bioethics and 

deontology in their professional activity. 

PLO24. To organize the necessary level of individual 

security (of one's own and of the persons he or she cares 

for) in case of typical dangerous situations in the individual 

field of activity. 

 

ПРН01. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні 

симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними 

методиками, 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). 

ПРН02. 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 (за 

списком 4). 

ПРН03. Призначати та аналізувати додаткові 

(обов’язкові та за вибором) методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або 

інструментальні) за списком 4, пацієнтів із 

захворюваннями органів і систем організму для 

проведення диференційної діагностики захворювань (за 

списком 2). 

ПРН04. Встановлювати остаточний клінічний діагноз 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та 

логічного аналізу отриманих суб’єктивних і 



27 

 

об’єктивних даних клінічного, додаткового 

обстеження, проведення диференційної діагностики), 

дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, 

під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної 

установи (за списком 2). 

ПРН05. 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. 
ПРН06. 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 

рекомендації під контролем лікаря-керівника в умовах 

лікувальної установи. 
ПРН07. Визначати необхідний режим праці та 

відпочинку при лікуванні хворих на захворювання (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. 
ПРН08. Визначати необхідну дієту при лікуванні 

хворих на захворювання (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. 
ПРН09. Визначати підхід, план та тактику ведення 

фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами.  
ПРН10. Проводити оцінку загального стану 

новонародженої дитини шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм.  
ПРН11. Визначати тактику надання екстреної медичної 

допомоги, за будь-яких обставин, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення, на підставі 
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головного клінічного синдрому (тяжкості стану) 

діагнозу  невідкладного стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем. 
ПРН12. Надавати екстрену медичну допомогу, за будь-

яких обставин,  дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, на підставі головного клінічного синдрому 

(тяжкості стану) діагнозу  невідкладного стану (за 

списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з 

визначеною тактикою, використовуючи стандартні 

схеми. 
ПРН13. Організовувати проведення лікувально-

евакуаційних заходів серед населення та 

військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації 

та бойових дій, в т.ч. у польових умовах, під час 

розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням 

існуючої системи лікувально-евакуаційного 

забезпечення. 
ПРН14. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) 

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. 
ПРН15. Виконувати маніпуляції надання екстреної 

медичної допомоги в умовах обмеженого часу, 

використовуючи стандартні схеми, за будь-яких 

обставин на підставі діагнозу невідкладного стану (за 

списком 3).   

ПРН16. Планувати та втілювати систему санітарно-

гігієнічних та профілактичних заходів виникнення та 

розповсюдження  захворювань серед населення. 
ПРН17. Аналізувати епідеміологічний стан та 

проводити заходи масової й індивідуальної, загальної 

та локальної профілактики інфекційних захворювань.  

ПРН18. Аналізувати та оцінювати державну, соціальну 

та медичну інформацію з використанням стандартних 

підходів та комп’ютерних інформаційних технологій. 

ПРН19. Оцінювати вплив навколишнього середовища 

на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу 

за стандартними методиками. 

ПРН20. Формувати цілі та визначати структуру 

особистої діяльності на підставі результату аналізу 

певних суспільних та особистих потреб. 

ПРН21. Дотримуватися здорового способу життя, 

користуватися прийомами саморегуляції та 

самоконтролю. 

ПРН22. Усвідомлювати та керуватися у своїй 

діяльності громадянськими правами, свободами та 

обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний 

рівень. 

ПРН23. Дотримуватися вимог етики, біоетики та 

деонтології у своїй фаховій діяльності. 

ПРН24. Організовувати необхідний рівень 

індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких 

піклується) у разі виникнення типових небезпечних 

ситуацій в індивідуальному полі діяльності. 
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8 – Resource support for program implementation / Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Specificcharacteristicsofstaffing 

 

 

 

 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення 

Educational process is provided by scientific and 
pedagogical workers of fundamental and clinical 
disciplines with experience of scientific, pedagogical, 

research, management or innovative work in the field 
of healthcare. 
Навчально-виховний процес забезпечують 
науково-педагогічні працівники фундаментальних 
та клінічних дисциплін, які володіють досвідом 
наукової, навчальної, дослідницької, управлінської 
або інноваційної роботи у галузі охорони здоровʼя. 

Specificcharacteristicsoflogistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного забезпечення 

Particular emphasis is placed on the use of innovative 

technologies as an integral part of the educational 

program for the preparation of medical specialties 

required as a way of improving the effectiveness of 

teaching. Use of computers, tablets, projectors for 

graphic rendering of material, anatomical models, 

medical and simulation equipment for students to 

develop complex manual skills, similar to real 

manipulations. 

Особливий акцент зроблено на застосуванні 

інноваційних технологій, як складової частини 

освітньої програми підготовки студентів медичних 

спеціальностей, необхідних в якості способу 

підвищення ефективності навчання. Використання 

комп'ютерів, планшетів, проекторів для графічної 

візуалізації матеріалу, анатомічних моделей, 

медичного та  симуляційного обладнання для 

відпрацювання студентами складних мануальних 

навичок, аналогічних реальним маніпуляціям.  

Specific characteristics of information 

and teaching and methodologicalsupport 

Специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-

методичного забезпечення 

Printed and electronic educational manuals developed 

by scientific and pedagogical staff. 

Друковані та електронні навчально-методичні 

посібники, розроблені науково-педагогічними 

працівниками. 

9 – Academic mobility/ Академічна мобільність 

National Credit Mobility 

 

 

 

Національна кредитна мобільність 

National mobility is carried out on the basis of the 

Law of Ukraine “On Higher Education” and 

agreements between educational institutions of 

Ukraine and other countries. 

Національна мобільність здійснюється на підставі 

Закону України «Про Вищу освіту» та угодами 

між вищими навчальними закладами України. 

International Credit Mobility 

Міжнародна кредитна мобільність 

International mobility is carried out on the basis of the 

Law of Ukraine “On Higher Education” and 

agreements between educational institutions of Ukraine 

and other countries. 

Міжнародна мобільність здійснюється на підставі 

Закону України «Про Вищу освіту» та угодами між 

навчальними закладами України та інших країн. 
Teaching foreign applicants to highereducation 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 
On general grounds in English. 

На загальних підставах англійськоюмовою. 
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2. LIST OF THE OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL PROGRAM 

COMPONENTS AND THEIR LOGICAL SEQUENCE / 

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1 List of the of Educational and Scientific Program Components / 

Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

 

Code 

Код н/д 

Components of the Educational Program(educational disciplines, course 

projects (courseworks), practice, final graduation project) /  

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Number of 

credits 

Кількість 

кредитів 

Form offinal control 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

NED.01 

ННД.01 

Foreign language(Ukrainian) 

Іноземна мова  (Українська мова) 

5,0 Credit 

залік 

NED.02 

ННД.02 

Foreign language(Ukrainian) (for professional purposes) 

Іноземна мова (Українська мова) (за професійним 

спрямуванням) 

5,0 Credit 

залік 

NED.03 

ННД.03 

Introduction to university project groups and the history of 

medicine 

Вступ до університетських студій та історія медицини  

5,0 Credit 

залік 

NED.04 

ННД.04 

Latin language and medical terminology 

Латинська мова та медична термінологія 

4,0 Credit 

залік 

NED.05 

ННД.05 

Medical biology 

Медична біологія 

6,0 Exam 

іспит 

NED.06 

ННД.06 

Medical and biological physics 

Медична та біологічна фізика 

4,0 Credit 

залік 

NED.07 

ННД.07 

Medical chemistry 

Медична хімія 

4,0 Credit 

залік 

NED.08 

ННД.08 

Biological and bioorganic chemistry  

Біологічна та біоорганічна хімія 

9,0 Exam 

іспит 

NED.09 

ННД.09 

Human anatomy 

Анатомія людини 

14,0 Exam 

іспит 

NED.10 

ННД.10 

Histology, cytology and embryology 

Гістологія, цитологія та ембріологія 

12,0 Exam 

іспит 

NED.11 

ННД.11 

Physiology 

Фізіологія 

10,0 Exam 

іспит 

NED.12 

ННД.12 

Microbiology, virology, and immunology 

Мікробіологія, вірусологія та імунологія  

8,0 Exam 

іспит 

NED.13 

ННД.13 

Integrated course in fundamental disciplines 

Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін  

3,0 Credit 

залік 

NED.19 

ННД.19 

Life safety; fundamentals of bioethics and biosafety 

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та 

біобезпеки 

3,0 Credit 

залік 

NED.20 

ННД.20 

Premedical first aid 

Перша домедична допомога 

3,0 Credit 

залік 

NED.21 

ННД.21 

Pathomorphology  

Патоморфологія 

5,0 Exam 

іспит 

NED.22 

ННД.22 

Pathophysiology 

Патофізіологія 

5,0 Credit 

залік 

NED.23 

ННД.23 

Pharmacology 

Фармакологія 

5,0 Exam 

іспит 
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Code 

Код н/д 

Components of the Educational Program(educational disciplines, course 

projects (courseworks), practice, final graduation project) /  

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Number of 

credits 

Кількість 

кредитів 

Form offinal control 

Форма 

підсумкового 

контролю 

NED.24 

ННД.24 

Hygiene and ecology  

Гігієна та екологія 

6,0 Credit 

залік 

NED.25 

ННД.25 

General surgery 

Загальна хірургія 

5,0 Credit 

залік 

NED.26 

ННД.26 

Propaedeutics  

Пропедевтика  

8,0 Credit 

залік 

NED.27 

 

 

ННД.27 

Internal medicine including endocrinology, medical 

genetics, clinical pharmacology, clinical immunology and 

allergology, occupational diseases 

Внутрішня медицина в тому числі ендокринологія, 

медична генетика, клінічна фармакологія, клінічна 

імунологія та алергологія, професійні хвороби   

30,0 Exam 

 

 

 

іспит 

NED.28 

ННД.28 

Pediatrics with childhood infectious diseases 

Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами 

19,0 Exam 

іспит 

NED.29 

ННД.29 

Obstetrics and gynecology 

Акушерство і гінекологія  

9,0 Exam 

іспит 

NED.30 

 

 

ННД.30 

Surgery and radiology, including pediatric surgery, 

neurosurgery; traumatology and orthopedics; urgent and 

emergency medical care 

Хірургія та радіологія, у тому числі дитяча хірургія, 

нейрохірургія; травматологія і ортопедія; екстрена та 

невідкладна медична допомога 

26,0 Exam 

 

 

 

іспит 

NED.31 

ННД.31 

Social medicine, public health 

Соціальна медицина, громадське здоров'я 

4,0 Credit 

залік 

NED.32 

ННД.32 

Neurology; psychiatry and narcology 

Неврологія; психіатрія і наркологія 

5,0 Credit 

залік 

NED.33 

 

ННД.33 

Infectious diseases. Epidemiology and principles of 

evidence-based medicine 

Інфекційні хвороби. Епідеміологія та принципи 

доказової медицини 

9,0 Exam 

 

іспит 

NED.34 

ННД.34 

Hygiene and ecology. Social medicine, public health 

Гігієна та екологія. Соціальна медицина, громадське 

здоров'я 

5,0 Credit 

залік 

NED.35 

ННД.35 

Integrated course in сlinical disciplines 

Інтегрований курс з клінічних дисциплін  

3,0 Credit 

залік 

NED.36 

ННД.36 

General practice (family medicine). Anesthesiology and 

intensive therapy 

Загальна практика (сімейна медицина). Анестезіологія 

та інтенсивна терапія 

5,0 Credit 

 

залік 

NED.47 

ННД.47 

Taking care of patients (practice)  

Догляд за хворими (практика) 

5,0 Credit 

залік 

NED.48 

ННД.48 

Nursing practice   

Сестринська практика 

3,0 

 

Credit 

залік 

NED.49 

ННД.49 

Manufacturing medical work practice 

Виробнича лікарська практика 

8,0 Credit 

залік 

NED.50 

ННД.50 

Medical genetics 

Медична генетика 

5,0 
 

 

Credit 

залік 
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Code 

Код н/д 

Components of the Educational Program(educational disciplines, course 

projects (courseworks), practice, final graduation project) /  

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Number of 

credits 

Кількість 

кредитів 

Form offinal control 

Форма 

підсумкового 

контролю 

NED.51 

ННД.51 

Clinical biochemistry 

Клінічна біохімія 

5,0 Credit 

залік 

  The total amount of mandatory components/ 

Загальний обсяг обов'язкових компонент 

270,0  

Selective components of Educational and Scientific Program* (SC) total possible 90 credits 

Вибіркові компоненти  ОП *загальним обсягом 90 кредитів 

Total volume of selective components: 
Загальний обсяг вибіркових компонент: 

90 credits ECTS 

90 кредит ЄКТС 

TOTAL VOLUME OF EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC 

PROGRAM 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

360 credits ECTS 

 

360 кредитів ЄКТС 
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2.2 Structural and logical scheme of EP/ Структурно-логічна схема ОП 

 

 
 

 

L
ic

en
se

d
 I

n
te

g
ra

te
d

 E
x
a
m

 “
S

te
p

 1
. 
G

en
er

a
l 

M
ed

ic
a
l 

T
ra

in
in

g
”
  

 

4-6 YEARS  
 

Regulatory disciplines (Internal 

medicine including endocrinology, 

medical genetics, clinical pharmacology, 

clinical immunology and allergology, 

occupational diseases; Pediatrics with 

childhood infectious diseases; Obstetrics 

and gynecology; Surgery and radiology, 

including pediatric surgery, neurosurgery; 

traumatology and orthopedics; urgent and 

emergency medical care; Neurology; 

psychiatry and narcology; Infectious 

diseases. Epidemiology and principles of 

evidence-based medicine; Hygiene and 

ecology. Social medicine, public health; 

Integrated course in сlinical disciplines; 

General practice (family medicine). 

Anesthesiology and intensive therapy) 

and  

Selective courses  

1 AND 2 YEARS 
 

Regulatory disciplines (Foreign 

language(Ukrainian); Foreign language(Ukrainian) 

(for professional purposes); Introduction to 

university project groups and the history of 

medicine; Latin language and medical terminology; 

Medical chemistry; Medical biology; Human 

anatomy; Histology, cytology and embryology; 

Medical and biological physics; Biological and 

bioorganic chemistry; Life safety; fundamentals of 

bioethics and biosafety; Physiology; Microbiology, 

virology, and immunology; Hygiene and ecology) 

and 

Selective courses 

3 YEAR 

 
Regulatory disciplines (Microbiology, virology, 

and immunology; Hygiene and ecology; Integrated 

course in fundamental disciplines; Premedical first 

aid; Pathomorphology; Pathophysiology; 

Pharmacology; General surgery; Social medicine, 

public health; Propaedeutics; Medical genetics; 

Clinical biochemistry) 

and 

Selective courses 
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4-й – 6-й РОКИ  

 

Нормативні дисципліни  
(Внутрішня медицина в тому числі 

ендокринологія, медична генетика, 

клінічна фармакологія, клінічна 

імунологія та алергологія, професійні 

хвороби;  Педіатрія з дитячими 

інфекційними хворобами; Акушерство 

і гінекологія; Хірургія та радіологія, у 

тому числі дитяча хірургія, 

нейрохірургія; травматологія і 

ортопедія; екстрена та невідкладна 

медична допомога; Неврологія; 

психіатрія і наркологія; Інфекційні 

хвороби. Епідеміологія та принципи 

доказової медицини; Гігієна та 

екологія. Соціальна медицина, 

громадське здоров'я; Інтегрований курс 

з клінічних дисциплін; Загальна 

практика (сімейна медицина). 

Анестезіологія та інтенсивна терапія) 
та   

дисципліни вибору  

 

1-й і 2-й РОКИ 
 

Нормативні дисципліни (Іноземна мова  

(Українська мова); Іноземна мова (Українська 

мова) (за професійним спрямуванням); Вступ до 

університетських студій та історія медицини; 

Латинська мова та медична термінологія; 

Медична хімія; Медична біологія; Анатомія 

людини; Гістологія, цитологія та ембріологія; 

Медична та біологічна фізика; Біологічна та 

біоорганічна хімія; Безпека життєдіяльності; 

основи біоетики та біобезпеки; Фізіологія; 

Мікробіологія, вірусологія та імунологія; Гігієна 

та екологія) 

та   

дисципліни вибору  

3-й РІК 

 

Нормативні дисципліни (Мікробіологія, 

вірусологія та імунологія; Гігієна та екологія; 

Інтегрований курс з фундаментальних 

дисциплін; Перша домедична допомога; 

Патоморфологія; Патофізіологія; Фармакологія; 

Загальна хірургія; Соціальна медицина, 

громадське здоров'я; Пропедевтика; Медична 

генетика; Клінічна біохімія) 

та 

дисципліни вибору 
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3. Forms of attestation of applicants for high education 
 

The attestation is carried out in the form of a single state qualification exam - the integrated licensed exam and the practice-oriented exam (s). 

 

The single state qualification examination is a licensed integrated examination, which is conducted in accordance with the Regulations on the system of 

licensed integrated examinations, approved by the order of the Ministry of Health of Ukraine of August 14, 1998 No. 251 and carried out by the Examination 

Commission of Universities and the Testing Center of the Ministry of Health. The Licensed Integrated Exam consists of 2 exams “Step 1” and “Step 2”. “Step 

1” covers the content of the fundamental disciplines and carried out after the completion of the curriculum of the 3rd year of study. "Step 2" covers the content 

of clinical disciplines and is carried out after full implementation of the curriculum in the specialty "Medicine". 

 

Practice-oriented examination is conducted in the form of certification examinations or comprehensive certification examination. Practical-oriented state 

exam evaluates the acquisition of general and special competencies in terms close to professional activity. 

 

 

3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація здійснюється у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту – ліцензійного інтегрованого іспиту та практично-

орієнтованого іспиту (іспитів). 

 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит це ліцензійний інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про систему 

ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. №251 і здійснюється Екзаменаційною комісією закладу 

вищої освіти  та Центром тестування при МОЗ України. Ліцензійний інтегрований іспит складається з 2-х тестових екзаменів «Крок 1» та «Крок 2». 

«Крок 1» охоплює зміст фундаментальних дисциплін та складається після повного виконання навчального плану 3 курсу навчання. «Крок 2» 

охоплює зміст клінічних дисциплін і складається після повного виконання навчального плану підготовки за спеціальністю «Медицина». 

 

Практично-орієнтований іспит проводиться у формі атестаційних екзаменів або комплексного атестаційного екзамену. Практично-

орієнтованим державним іспитом оцінюється набуття загальних та спеціальних компетентностей в умовах наближених до професійної діяльності. 
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4. MATRIX OF CORRESPONDENCE OF PROGRAM COMPETENCES TO THE COMPONENTS OF EDUCATIONAL PROGRAM / 

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 THE COMPONENTS OF EDUCATIONAL PROGRAM / 

КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
PROGRAM 

COMPE-

TENCES/ 

ПРОГРАМНІ 

КОМПЕТЕНТ-

НОСТІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 47 48 49 50 51 

GC 1     + + + + + + + + +  + + + +  + + + + + +   +  + +    + + 

GC 2 + +   + + + +    + +     +                 +  

GC 3    +           + + + +  + + + +    + +   + + + +  + 

GC 4        + + + +    +    + + + + +    +  + +       

GC 5             + +  +    + +    +  + +   + + +    

GC 6              + + +     +   + +  +    +   +   

GC 7              + + +     +   + +   +   + + + +   

GC 8  +             +            + +         

GC 9   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

GC 10 + +  + +                         +       

GC 11                    + + + + + +  +    +   +   

GC 12   +                       +   +        

GC 13   +           +            +   +        

GC 14   +           + +           +  + +        

GC 15   +                +       +  + +        

PC 1  +  +     +  +    +  +    +  + +   + +   +   + +  

PC2     +  + +  +  + +        + + +  +  + +  + +   + + + 

PC3                +    + + + +  +  + +  + +   +   

PC 4                     + +          + +    

PC 5           +                          

PC 6                  +   + + +  +  + +  + +      

PC 7       + +       + +    +           +      

PC 8         +      +   +  +     +     +    +   

PC 9                 +   +     +       + +    

PC 10            +  +           +            

PC 11                         +      +      

PC12         + + +             +      +       

PC 13              +     +     +     +        

PC14          +  +  +     +   + +     + +        

PC 15                    +            + +    

PC 16 + +            +                  + +    

PC 17            +              +  + +        

РС 18     + +  +    + +      +         + +        

PC 19                          +   +        

PC 20                          +  + +        

PC 21   +                       +  + +        

 

GK –  GENERAL COMPETENCES / ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

PC –  PROFESSIONAL COMPETENCIES / ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
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5. MATRIX OF SUPPORTING OF PROGRAM LEARNING OUTCOMES (PLO) BY THE APPROPRIATE EDUCATIONAL PROGRAM COMPONENTS 

/ 

МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 THE COMPONENTS OF EDUCATIONAL PROGRAM / 

КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 47 48 49 50 51 

PLO 1 + +  + +    + + +     + +    +  +    +   +    +   

PLO 2 + +   + +  + +  +  +   + + +  + + + +    + +   +   +   

PLO 3      + + +  + +     +    + + + + + +  + +  + +   + + + 

PLO 4          +      +      +     + +  + +   + +  

PLO 5               +  +    +         +      + 

PLO 6                  +  +    + +  +    +      

PLO 7                   +   +    +   + + +      

PLO 8                      +    +   +  +      

PLO 9                        +      +       

PLO 10                       +  +     +       

PLO 11               +          +     +       

PLO 12                         +       + +    

PLO 13               +          +      +      

PLO 14                               + + +    

PLO 15                         +      + + +    

PLO 16              +     +       +  + +   + +    

PLO 17            +  + +    +       +  + +        

PLO 18    +         +               +        + 

PLO 19       +     +  + +           +  + +        

PLO 20   +                                  

PLO 21             +                 +       

PLO 22   +                                  

PLO 23   +                                +  

PLO 24              +     +          +       + 

 
PLO - PROGRAM LEARNING OUTCOMES /ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  


