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Кафедра, 

яка 

пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності

, на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, 

командна ро-

бота, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні 

заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна
 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 
студентів, 

які мо-

жуть за-

писатися 

на 

дисци-

пліну
 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які 

хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Морфо-функціональні аспекти клінічної медицини 

Кафедра 

морфології 
Сікора В.З. Сікора В.З. 

ЗК 1. Здатність до 

підвищення 

професійної 

кваліфікації ЗК 2. 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. ЗК 

3. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми, 

генерувати нові 

ідеї. ЗК 5. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт. ЗК 6. 

Здатність до 

спілкування у 

професійному 

середовищі та з 

представниками 

РН1. Використовувати 

морфофункціональний 

підхід під час аналізу 

клінічної інформації та 

встановлення діагнозу. 

РН2. Застосовувати на 

практиці клінічно 

значущі морфологічні та 

функціональні 

показники організму 

людини. 

РН3. Пояснювати 

морфологічну основу 

розвитку загальних 

клінічних симптомів. 

РН4. Описувати 

клінічно значущі зміни 

різноманітних структур 

організму при 

використанні сучасних 

методів медичної 

візуалізації 

пошкодження та різних 

видах загибелі клітин 

Інтерактивні 

лекції, обмін 

думками (think-

pair-share), 

навчальна 

дискусія / 

дебати, 

практико-

орієнтоване 

навчання, 

Проблемний 

семінар 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 
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Без 

обмежень 

Без 

обмежень 



інших професій у 

національному та 

міжнародному 

контексті. ЗК 8. 

Здатність 

представлення 

результатів 

наукових 

досліджень в усній 

і письмовій мові 

відповідно до 

національних та 

міжнародних 

стандартів. 

Дитячі інфекції та хвороби 

Кафедра 

педіатрії 

Васильєва 

О.Г. 
Васильєва О.Г. 

Здатність розуміти 

та використовувати 

методологію 

наукових 

досліджень, 

застосовувати 

сучасні професійні 

практики, методи 

та інструменти 

педагогічної та 

наукової діяльності 

за фахом. 

Здатність виявляти 

та формулювати 

актуальні наукові 

проблеми, 

планувати, 

виконувати 

оригінальні наукові 

дослідження, 

отримувати 

результати, які 

дозволяють 

переосмислити та 

створити нові 

цілісні знання в 

медицині та 

дотичних до неї 

міждисциплінарних 

Розробляти та 

реалізовувати наукові 

та/або інноваційні 

проєкти медичної 

направленості, які дають 

можливість 

переосмислити наявне 

та створити нове цілісне 

знання та/або 

професійну практику і 

розв’язувати значущі 

проблеми у сфері 

медицини з урахуванням 

сучасних тенденцій, 

автономності та 

відповідальності, 

складати пропозиції 

щодо фінансування 

досліджень та/або 

проєктів, реєструвати 

права інтелектуальної 

власності. 

Планувати дослідження 

та проводити його 

відповідно до принціпів 

біоетики, належної 

клінічної практики 

(GMP). 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 
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Без 

обмежень 

Без 

обмежень 



напрямах. 

Здатність 

обговорювати та 

презентувати 

результати 

фундаментальних 

та прикладних 

наукових 

досліджень та 

інноваційних 

розробок в 

теоретичній та 

клінічній медицині 

українською та 

англійською 

мовами. 

Неонатологія 

Кафедра 

педіатрії 
Попов С.В. Попов С.В. 

Здатність розуміти 

та використовувати 

методологію 

наукових 

досліджень, 

застосовувати 

сучасні професійні 

практики, методи 

та інструменти 

педагогічної та 

наукової діяльності 

за фахом. 

Здатність виявляти 

та формулювати 

актуальні наукові 

проблеми, 

планувати, 

виконувати 

оригінальні наукові 

дослідження, 

отримувати 

результати, які 

дозволяють 

переосмислити та 

створити нові 

цілісні знання в 

Розробляти та 

реалізовувати наукові 

та/або інноваційні 

проєкти медичної 

направленості, які дають 

можливість 

переосмислити наявне 

та створити нове цілісне 

знання та/або 

професійну практику і 

розв’язувати значущі 

проблеми у сфері 

медицини з урахуванням 

сучасних тенденцій, 

автономності та 

відповідальності, 

складати пропозиції 

щодо фінансування 

досліджень та/або 

проєктів, реєструвати 

права інтелектуальної 

власності. 

Планувати дослідження 

та проводити його 

відповідно до принціпів 

біоетики, належної 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові дискусії 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 
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Без 

обмежень 

Без 

обмежень 



медицині та 

дотичних до неї 

міждисциплінарних 

напрямах. 

Здатність 

обговорювати та 

презентувати 

результати 

фундаментальних 

та прикладних 

наукових 

досліджень та 

інноваційних 

розробок в 

теоретичній та 

клінічній медицині 

українською та 

англійською 

мовами. 

клінічної практики 

(GMP). 

 


