1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«Медицина»
«Medicine»
зі спеціальності № 222 «Медицина» галузі знань № 22 «Охорона здоров'я»

Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації

1 - Загальна інформація
Магістр
222 - Медицина
Медицина

Мова навчання і оцінювання

Master
222 - Medicine
Medicine
Українська мова, англійська мова

Обсяг освітньої програми

Ukrainian, English
360 кредитів ЄКТС, 6 академічних років

Тип програми

360 ECTS credits, 6 academic years
Освітньо-професійна програма

Повна назва закладу вищої освіти, а
також структурного підрозділу у
якому здійснюється навчання

Educational and professional program
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
Навчально-науковий центр "Інститут біології та
медицини"

Taras Shevchenko National University of Kyiv
Educational and Scientific Center "Institute of Biology
and Medicine"
Назва закладу вищої освіти який бере участь у забезпеченні програми
Офіційна назва освітньої програми,
ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації ВНЗ-партнера мовою
оригіналу
Наявність акредитації
НРК
України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл,
Цикл/рівень програми
EQF-LLL - 7 рівень
Наявність повної загальної середньої освіти
Передумови
Денна
Форма навчання
5 років
Термін дії освітньої програми
https://biomed. knu. ua/ukreducational Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої програми program/medicine-ukr/opys-osvitnoi-prohramy.html
2 - Мета освітньої програми
Мета програми (з врахуванням рівня Підготовка висококваліфікованих фахівців за
програмою «Медицина», здатних використовувати
кваліфікації)
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
компетентностей, що визначені цією програмою, та
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на рівні самостійної наукової творчості та
дослідницького пошуку
3 - Характеристика освітньої програми
Галузь знань - 22 «Охорона здоров'я»
Предметна область (галузь знань /
Спеціальність - 222 «Медицина»
спеціальність / спеціалізація
програми)
Орієнтація освітньої програми
Прикладна програма з професійною орієнтацією на
теорію та практику медицини
Спеціальна вища освіта галузі знань «Охорона
Основний фокус освітньої програми
здоров'я», спеціальності «Медицина»
та спеціалізації
Ключові слова: магістр, медицина, охорона
здоров'я, вища освіта
Реалізується у малих групах при поєднанні
практичної та теоретичної підготовки.
Частина ОК викладається англійською мовою
4 - Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Після закінчення навчання фахівець здатен
Придатність до працевлаштування
виконувати функціональні обов'язки лікаряінтерна
Випускник програми може вступати на програми
Подальше навчання
післядипломної освіти (інтернатура, резидентура),
де здійснюється підготовка за освітніми
програмами підготовки лікаря певної
спеціальності, а також на програму підготовки для
здобуття ступеню доктора філософії.
У подальшому - можливість пройти перепідготовку
та набути іншу лікарську спеціальність, виконувати
відповідну професійну роботу.
5 - Викладання та оцінювання
Студентоцентроване навчання, самонавчання,
Викладання та навчання
проблемно-орієнтоване навчання, навчання через
практику.
Основні форми освітнього процесу: лекції,
семінари, практичні заняття, лабораторні роботи,
самостійна робота на основі підручників та
конспектів, консультації із викладачами, практики.
Поточний та підсумковий контроль у формі
Оцінювання
письмових чи комбінованих іспитів, заліків та
диференційованих заліків, атестація у формі
єдиного державного стандартизованого тестового
іспиту (ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК1». Загальна лікарська підготовка» та «КРОК-2».
Загальна лікарська підготовка»), іспит з англійської
мови професійного спрямування та об'єктивного
структурованого практичного (клінічного) іспиту
6 - Програмні компетентності
Здатність розв'язувати складні задачі, у тому числі
Інтегральна компетентність
дослідницького та інноваційного характеру у сфері
медицини. Здатність продовжувати навчання з
високим ступенем автономії.
ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення,
Загальні компетентності (ЗК)
аналізу та синтезу.
Особливості програми
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Спеціальні (фахові, предметні)
компетентності (СК)

ЗК 02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК 03. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК 04. Знання та розуміння предметної галузі та
розуміння професійної діяльності.
ЗК 05. Здатність до адаптації та дії в новій
ситуації.
ЗК 06. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 07. Здатність працювати в команді.
ЗК 08. Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК 09. Здатність спілкуватись іноземною мовою.
ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і
комунікаційні технології.
ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та
аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 12. Визначеність і наполегливість щодо
поставлених завдань і взятих обов'язків.
ЗК 13. Усвідомлення рівних можливостей та
гендерних проблем.
ЗК 14. 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 в Україні.
ЗК 15. 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.
СК 01. Здатність збирати медичну інформацію про
пацієнта і аналізувати клінічні дані.
СК 02. Здатність до визначення необхідного
переліку лабораторних та інструментальних
досліджень та оцінки їх результатів.
СК 03. Здатність до встановлення попереднього та
клінічного діагнозу захворювання.
СК 04. Здатність до визначення необхідного
режиму праці та відпочинку при лікуванні та
профілактиці захворювань.
СК 05. Здатність до визначення характеру
харчування при лікуванні та профілактиці
захворювань.
СК 06. Здатність до визначення принципів та
характеру лікування та профілактики захворювань.
СК 07. Здатність до діагностування невідкладних
станів.
СК 08. Здатність до визначення тактики та надання
екстреної медичної допомоги.
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СК 09. Здатність до проведення лікувальноевакуаційних заходів.
СК 10. Здатність до виконання медичних
маніпуляцій.
СК 11. Здатність розв'язувати медичні проблеми у
нових або незнайомих середовищах за наявності
неповної або обмеженої інформації з урахуванням
аспектів соціальної та етичної відповідальності.
СК 12. Здатність до визначення тактики ведення
фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та
післяпологового періоду. Навички консультування
з питань планування сім'ї та підбору метода
контрацепції.
СК 13. Здатність до проведення санітарногігієнічних та профілактичних заходів.
СК 14. Здатність до планування і проведення
профілактичних та протиепідемічних заходів щодо
інфекційних хвороб.
СК 15. Здатність до проведення експертизи
працездатності.
СК 16. Здатність до ведення медичної
документації, в тому числі електронних форм.
СК 17. Здатність до оцінювання впливу
навколишнього середовища, соціальноекономічних та біологічних детермінант на стан
здоров'я індивідуума, сім'ї, популяції.
СК 18. Здатність до проведення аналізу діяльності
лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров'я,
забезпечення якості медичної допомоги і
підвищення ефективності використання медичних
ресурсів.
СК 19. Здатність до організації та інтеграції
надання медичної допомоги населенню та
проведення маркетингу медичних послуг.
СК 20. Здатність до проведення епідеміологічних
та медико-статистичних досліджень здоров'я
населення; обробки соціальної, економічної та
медичної інформації.
СК 21. Зрозуміло і неоднозначно доносити власні
знання, висновки та аргументацію з проблем
охорони здоров'я та дотичних питань до фахівців і
нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
СК 22. Здатність управляти робочими процесами у
сфері охорони здоров'я, які є складними,
непередбачуваними та потребують нових
стратегічних підходів
СК 23. Здатність розробляти і реалізовувати
наукові та прикладні проекти у сфері охорони
здоров'я.
СК 24. Дотримання етичних принципів при роботі
з пацієнтами, лабораторними тваринами.
СК 25. Дотримання професійної та академічної
доброчесності, нести відповідальність за
достовірність отриманих наукових результатів.
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Додаткові спеціальні (фахові, предметні)
компетентності за вибірковими компонентами
ОП
Додатково
для дисциплін
медико-біологічного
спрямування:
СК 26. Здатність до розуміння особливостей
клітинної та тканинної пластичності, характеру
структурно-функціональних змін клітин та тканин
різних типів за різних фізіологічних станів
фізіологічної системи.
СК 27. Здатність до розуміння закономірностей
реалізації спадковості і мінливості на
молекулярному, клітинному, організмовому і
популяційному рівнях.
СК 28. Здатність до розуміння патогенезу різних
патологічних станів.
СК 29. Здатність розв'язувати ситуаційні задачі та
вирішувати завдання на основі розуміння
фізіологічних процесів.
СК 30. Здатність до розуміння основних симптомів
та їх взаємозв'язку з гісто-фізіологічними змінами
органів і систем органів при розвитку певних
патологій.
СК 31. Здатність аналізувати результати взаємодії
біологічних систем різних рівнів організації, їхньої
ролі у біосфері та можливості використання у
медицині.
СК 32. Здатність до розуміння закономірностей
розвитку, принципів і методів вивчення
імунозалежних патологій.
Додатково для дисциплін загального спрямування:
СК 33. Здатність проводити аналіз і здійснювати
оцінку небезпечних ситуацій, обирати та
застосовувати відповідні засоби захисту.
СК 34. Здатність до викладання професійноорієнтованих дисциплін на фаховому рівні із
застосуванням відповідних методів.
СК 35. Здатність аналізувати інформацію в галузі
медицини і на межі предметних галузей, вести
професійну наукову дискусію.
Додатково для дисциплін гігієнічного спрямування:
СК 36. Здатність професійно спілкуватися з
представниками інших медичних професійних
груп різного рівня, експертами з інших галузей
знань/видів діяльності.
СК 37. Здатність застосовувати при виконанні
професійних завдань базові знання з основ гігієни,
принципи здорового способу життя.
Додатково для дисциплін клінічного спрямування:
СК 38. Здатність проводити аналіз клінічної
картини перебігу певного захворювання за
результатами лабораторно-інструментальних
обстежень.
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СК 39. Здатність оцінювати доказову силу
рекомендацій, визначати їх клас та рівень
доказовості.
СК 40. Здатність до розуміння сучасних уявлень
про етіологію і патогенез паразитарних
захворювань.
СК 41. Здатність до розуміння сучасних методів
променевих досліджень та їх діагностичних
можливостей при певних захворюваннях органів та
систем органів.
7 - Програмні результати навчання
П Р Н 01. Мати ґрунтовні знання із структури
Програмні результати навчання
професійної діяльності. Вміти здійснювати
(ПРН)
професійну діяльність, що потребує оновлення та
інтеграції знань. Нести відповідальність за
професійний розвиток, здатність до подальшого
професійного навчання з високим рівнем
автономності.
ПРН 02. Розуміння та знання фундаментальних і
клінічних біомедичних наук, на рівні достатньому
для вирішення професійних задач у сфері охорони
здоров'я.
ПРН 03. Спеціалізовані концептуальні знання, що
включають наукові здобутки у сфері охорони
здоров'я і є основою для проведення досліджень,
критичне осмислення проблем у сфері медицини та
дотичних до неї міждисциплінарних проблем.
ПРН 04. 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 попередній клінічний діагноз
захворювання (за списком 2).
ПРН 05. Збирати скарги, анамнез життя та
захворювання, 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),
враховуючи вік пацієнта.
П Р Н 06. Встановлювати остаточний клінічний
діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення
та аналізу отриманих суб'єктивних і об'єктивних
даних клінічного, додаткового обстеження,
проведення диференційної діагностики,
дотримуючись відповідних етичних і юридичних
норм, під контролем лікаря-керівника в умовах
закладу охорони здоров'я (за списком 2).
П Р Н 07. Призначати та аналізувати додаткові
(обов'язкові та за вибором) методи обстеження
(лабораторні, функціональні та/або
інструментальні) (за списком 4), пацієнтів із
захворюваннями органів і систем організму для
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проведення диференційної діагностики
захворювань (за списком 2).
ПРН 08. 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 (в умовах закладу охорони
здоров'я, за його межами) у т.ч. в умовах
надзвичайної ситуації та бойових дій, в польових
умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого
часу.
П Р Н 09. Визначати характер та принципи
лікування хворих (консервативне, оперативне) із
захворюваннями (за списком 2), враховуючи вік
пацієнта, в умовах закладу охорони здоров'я, за
його межами 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.
П Р Н 10. Визначати необхідний режим праці,
відпочинку та харчування на підставі заключного
клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних
етичних та юридичних норм, шляхом прийняття
обґрунтованого рішення за існуючими
алгоритмами та стандартними схемами.
П Р Н 11. Визначати підхід, план та тактику ведення
фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та
післяпологового періоду шляхом прийняття
обґрунтованого рішення за існуючими
алгоритмами та стандартними схемами.
П Р Н 12. Проводити оцінку загального стану
новонародженої дитини шляхом прийняття
обґрунтованого рішення за існуючими
алгоритмами та стандартними схемами,
дотримуючись відповідних етичних та юридичних
норм.
ПРН 13. Проводити оцінку та моніторинг розвитку
дитини, надавати рекомендації з вигодовування та
особливостей харчування залежно від віку,
організовувати проведення профілактичних
щеплень за календарем.
П Р Н 14. Визначати тактику та надавати екстрену
медичної допомогу при невідкладних станах (за
списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з
існуючими клінічними протоколами та
стандартами лікування.
ПРН 15. Організовувати надання медичної
допомоги та лікувально-евакуаційних заходів
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населенню та військовослужбовцям в умовах
надзвичайних ситуації та бойових дій, в т.ч. у
польових умовах.
ПРН 16. Формувати раціональні медичні маршрути
пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами в
своєму та інших закладах, організаціях та
установах; застосовувати інструменти просування
медичних послуг на ринку, на підставі аналізу
потреб населення, в умовах функціонування
закладу охорони здоров'я, його підрозділу, в
конкурентному середовищі.
П Р Н 17. 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.
ПРН 18. Визначати стан функціонування та
обмежень життєдіяльності особи та тривалість
непрацездатності з оформленням відповідних
документів, в умовах закладу охорони здоров'я на
підставі даних про захворювання та його перебіг,
особливості професійної діяльності людини, тощо.
Вести медичну документацію щодо пацієнта та
контингенту населення на підставі нормативних
документів.
П Р Н 19. Планувати та втілювати систему
протиепідемічних та профілактичних заходів,
щодо виникнення та розповсюдження захворювань
серед населення.
ПРН 20. Аналізувати епідеміологічний стан та
проводити заходи масової й індивідуальної,
загальної та локальної профілактики інфекційних
захворювань.
П Р Н 21. Відшуковувати необхідну інформацію у
професійній літературі та базах даних інших
джерелах, аналізувати, оцінювати та застосовувати
цю інформацію.
ПРН 22. Застосовувати сучасні цифрові технології,
спеціалізоване програмне забезпечення,
статистичні методи аналізу даних для розв'язання
складних задач охорони здоров'я.
ПРН 23. Оцінювати вплив навколишнього
середовища на стан здоров'я людини для оцінки
стану захворюваності населення.
ПРН 24. Організовувати необхідний рівень
індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких
піклується) у разі виникнення типових
небезпечних ситуацій в індивідуальному полі
діяльності.
ПРН 25. Зрозуміло і однозначно доносити власні
знання, висновки та аргументацію з проблем
охорони здоров'я та дотичних питань до фахівців і
18

нефахівців.
ПРН 26. Управляти робочими процесами у сфері
охорони здоров'я, які є складними,
непередбачуваними та потребують нових
стратегічних підходів, організовувати роботу та
професійний розвиток персоналу з урахуванням
набутих навиків ефективної роботи в команді,
позицій лідерства, належної якості, доступності і
справедливості, забезпечення надання інтегрованої
медичної допомоги.
ПРН 27. Вільно спілкуватися державною та
англійською мовою, як усно так і письмово для
обговорення професійної діяльності, досліджень та
проектів.
ПРН 28. Приймати ефективні рішення з проблем
охорони здоров'я, оцінювати потрібні ресурси,
враховувати соціальні, економічні та етичні
наслідки.
ПРН 29. Планувати, організовувати та проводити
заходи зі специфічної профілактики інфекційних
захворювань, в тому числі згідно з Національним
календарем профілактичних щеплень, як
обов'язкових так і рекомендованих. Управляти
залишками вакцин, організовувати додаткові
вакцинальні кампанії, у т.ч. заходи з
імунопрофілактики.
Додаткові програмні результати навчання за
вибірковими компонентами ОП
Додатково
для дисциплін
медико-біологічного
спрямування:
ПРН 30. Застосовувати сучасні методи
цитологічного та гістологічного аналізу для
визначення фізіологічного статусу клітини та/або
тканини в нормі та при патології, на різних етапах
онто- та гістогенезу, при зміні параметрів
локального оточення.
ПРН 31. Застосовувати сучасні методи клінічного
аналізу для визначення фізіологічного статусу
клітини та/або тканини в нормі та при патології.
ПРН 32.
Формувати
систему
аналізу
та
інтерпретувати нові результати, спираючись на
поглиблені знання етіології та патогенезу певного
патологічного стану.
Додатково для дисциплін загального спрямування:
ПРН 33. Аналізувати епідеміологічний стан та
проводити заходи масової й індивідуальної,
загальної та локальної профілактики інфекційних
захворювань.
ПРН 34. Демонструвати навички професійного
спілкування з використанням наукових термінів,
прийнятих у фаховому середовищі.
Додатково для дисциплін гігієнічного спрямування:
ПРН 35. Володіти методами гігієнічної оцінки
факторів навколишнього середовища, вміти
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аналізувати вплив таких факторів на організм
людини.
ПРН 36. Використовувати в професійній діяльності
знання та розуміння предметної області
спеціальності та розуміння професії.
Додатково для дисциплін клінічного спрямування:
ПРН 37. Збирати медичну інформацію про
пацієнта, аналізувати лабораторні та клінічні данні.
ПРН 38. Аналізувати та оцінювати медичну
інформацію з використанням стандартних підходів
та комп'ютерних інформаційних технологій.
8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Для забезпечення освітньої компоненти
Специфічні характеристики
залучаються провідні фахівці з досвідом
кадрового забезпечення
викладацької діяльності та / або практичної
роботи у галузі охорони здоров'я за відповідним
профілем (спеціалізацією).
Специфічні характеристики
Навчальні лабораторії кафедр, безпосередньо
матеріально-технічного забезпечення залучених до здійснення освітньої діяльності за
ОП, інформаційно-обчислювальний центр,
навчальні міжкафедральні та науково-дослідні
лабораторії, забезпечені необхідним сучасним
обладнанням, 6 комп'ютерних класів,
укомплектованих засобами обчислювальної
техніки та прикладними програмами, аудиторії,
укомплектовані мультимедійною технікою,
лабораторія симуляційного тренінгу, інноваційні
аудиторії віртуальної реальності (Virtual reality
rooms), навчальна лабораторія мікроскопії,
укомплектована мікроскопом дослідницького
класу AxioImager A2 з системою спільного
спостереження та документування, клінічні бази
установ-партнерів різної форми власності та
підпорядкування, з якими укладено відповідні
договори, створюють умови для ефективної та
якісної практичної підготовки здобувачів освіти.
Використання інформаційно-обчислювального
Специфічні характеристики
центру, Інтернет ресурсів та авторських розробок
інформаційного та навчальнонауково-педагогічних працівників Київського
методичного забезпечення
національного університету імені Тараса
Шевченка, доступ до повнотекстових баз даних
(CUL online, SCOPUS, BioOne).
9 - Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність
Міжнародна кредитна мобільність
Навчання іноземних здобувачів
На загальних умовах українською мовою
вищої освіти
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3. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньо-професійної програми «Медицина» спеціальності 222«Медицина» проводиться у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту - інтегрованого
тестового іспиту та об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту та
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження освітнього ступеня
«Магістр медицини» із присвоєнням кваліфікації: «Лікар».
Єдиний державний кваліфікаційний іспит здійснюється відповідно до Порядку здійснення
єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістра за
спеціальностями галузі знань «Охорона здоров'я».
Інтегрований тестовий іспит «КРОК» (проводиться в два тестових етапи - «КРОК-1».
Загальна лікарська підготовка»
(оцінюється рівень професійної
компетентності
із
загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін) та «КРОК-2». Загальна лікарська підготовка»
(оцінюється рівень професійної компетентності із професійно орієнтованих (клінічних)
дисциплін) проводиться Центром тестування при МОЗ України, забезпечує оцінювання
відповідності якості підготовки фахівців стандартам вищої освіти.
Іспит з англійської мови професійного спрямування проводиться Центром тестування при
МОЗ України, забезпечує оцінювання компетентності студента з володіння професійною
англійською мовою.
Об'єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, який оцінює готовність
випускника до провадження професійної діяльності відповідно до вимог стандарту вищої освіти
шляхом демонстрування практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на
реальному об'єкті або на моделі і проводиться екзаменаційною комісією закладу вищої освіти.
Об'єктивний структурований практичний (клінічний) іспит за програмою підготовки
передбачає перевірку оволодіння такими програмними результатами навчання:
ПРН 04. 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 попередній клінічний
діагноз захворювання (за списком 2).
ПРН 05. Збирати скарги, анамнез життя та захворювання, 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),
враховуючи вік пацієнта.
ПРН 06. Встановлювати остаточний клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення
та аналізу отриманих суб'єктивних і об'єктивних даних клінічного, додаткового
обстеження, проведення диференційної діагностики, дотримуючись відповідних етичних і
юридичних норм, під контролем лікаря-керівника в умовах закладу охорони здоров'я (за
списком 2).
ПРН 07. Призначати та аналізувати додаткові (обов'язкові та за вибором) методи обстеження
(лабораторні, функціональні та/або інструментальні) (за списком 4), пацієнтів із
захворюваннями органів і систем організму для проведення диференційної діагностики
захворювань (за списком 2).
ПРН 08. 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 (в умовах закладу охорони здоров'я, за його межами) у т.ч.
в умовах надзвичайної ситуації та бойових дій, в польових умовах, в умовах нестачі
інформації та обмеженого часу.
25

ПРН 09. Визначати характер та принципи лікування хворих (консервативне, оперативне) із
захворюваннями (за списком 2), враховуючи вік пацієнта, в умовах закладу охорони
здоров'я, за його межами 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.
ПРН 11. Визначати підхід, план та тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів
та післяпологового періоду шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими
алгоритмами та стандартними схемами.
ПРН 12. Проводити оцінку загального стану новонародженої дитини шляхом прийняття
обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами,
дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.
ПРН 13. Проводити оцінку та моніторинг розвитку дитини, надавати рекомендації з вигодовування
та особливостей харчування залежно від віку, організовувати проведення профілактичних
щеплень за календарем.
ПРН 14. Визначати тактику та надавати екстрену медичної допомогу при невідкладних станах (за
списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з існуючими клінічними протоколами та
стандартами лікування.
ПРН 17. 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.
ПРН 22. Застосовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення,
статистичні методи аналізу даних для розв'язання складних задач охорони здоров'я.
ПРН 24. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких
піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі
діяльності.
ПРН 25. Зрозуміло і однозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем
охорони здоров'я та дотичних питань до фахівців і нефахівців.
ПРН 27. Вільно спілкуватися державною та англійською мовою, як усно так і письмово для
обговорення професійної діяльності, досліджень та проектів.
ПРН 29. Планувати, організовувати та проводити заходи зі специфічної профілактики інфекційних
захворювань, в тому числі згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, як
обов'язкових так і рекомендованих. Управляти залишками вакцин, організовувати
додаткові вакцинальні кампанії, у т.ч. заходи з імунопрофілактики.

Присвоєння професійної кваліфікації «Лікар» здійснюється окремим рішенням
Екзаменаційної комісії за умови успішного оволодіння компетенціями обов'язкових компонент
програми.
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