
Пакети вибіркових компонентів 

до ОП «МЕДИЦИНА» проект 2022 
Пакети 1-20 – починаючи з 3 семестра щосеместрово обирається  

1 дисципліна за вибором з кожного пакету 

 

2 КУРС 

Пакети 06-07 (3 семестр) 

Пакет 06  

ВП.06.01  Основи педагогіки  3,0  залік  

ВП.06.02  Соціально-політичні студії  3,0  залік  

ВП.06.03  Соціологія та медична соціологія  3,0  залік  

ВП.06.04  Нерівність та дискримінації в суспільстві  3,0  залік  

Пакет 07  

ВП.07.01  Українська та зарубіжна культура  3,0  залік  

ВП.07.02  Основи психології 3,0  залік  

ВП.07.03  Культурологія  3,0  залік  

ВП.07.04 Теорія і практика професійної мовної комунікації  3,0  залік  

Пакети 08-09 (4 семестр) 

Пакет 08  

ВП.08.01  Медичне право  3,0  залік  

ВП.08.02  Охорона праці в галузі  3,0  залік  

ВП.08.03  Основи патентознавства  3,0  залік  

ВП.08.04 Економіка  охорони здоров'я  3,0  залік  

ВП.08.05 Менеджмент та маркетинг в медицині  3,0  залік  

ВП.08.06 Економічна теорія  3,0  залік  

ВП.08.07 
Охорона праці в галузі (викладається англійською 

мовою)  
3,0  залік  

Пакет 09 

ВП.09.01  Сучасні проблеми молекулярної біології  3,0  іспит 

ВП.09.02  Сучасні проблеми біофізики  3,0  іспит 

ВП.09.03  Основи клінічної біохімії  3,0  іспит 

ВП.09.04  Основи медичної генетики  3,0  іспит 

ВП.09.05  Клінічна фізіологія  3,0  іспит 

ВП.09.06  
Сучасні проблеми молекулярної біології (викладається 

англійською мовою)  
3,0  

іспит 

ВП.09.07  
Сучасні проблеми біофізики (викладається англійською 

мовою)  
3,0  

іспит 

ВП.09.08  
Основи клінічної біохімії (викладається англійською 

мовою)  
3,0  

іспит 

ВП.09.09  
Основи медичної генетики (викладається англійською 

мовою)  
3,0  

іспит 

ВП.09.10  Клінічна фізіологія (викладається англійською мовою)  3,0  іспит 

 



 

3 КУРС 

Пакети 10-11 (5 семестр) 

Пакет 10   

ВП.10.01  Цитоморфологічна діагностика  3,0  іспит 

ВП.10.02  Сучасні методи генетичної діагностики  3,0  іспит 

ВП.10.03  Актуальні проблеми клінічної патоморфології  3,0  іспит 

ВП.10.04  
Цитоморфологічна діагностика (викладається 

англійською мовою)  
3,0  

іспит 

ВП.10.05  
Сучасні методи генетичної діагностики (викладається 

англійською мовою)  
3,0  

іспит 

ВП.10.06  
Актуальні проблеми клінічної патоморфології 

(викладається англійською мовою)  
3,0  

іспит 

        

Пакет 11   

ВП.11.01  
Види небажаної (побічної) дії ліків та заходи їх 

усунення 
3,0  залік  

ВП.11.02  Актуальні питання дієтології 3,0  залік  

ВП.11.03  Раціональне харчування в клініці внутрішніх хвороб 3,0  залік  

ВП.11.04  
Види небажаної (побічної) дії ліків та заходи їх 

усунення (викладається англійською мовою) 
3,0  залік  

ВП.11.05  
Актуальні питання дієтології (викладається англійською 

мовою) 
3,0  залік  

ВП.11.06  
Раціональне харчування в клініці внутрішніх хвороб 

(викладається англійською мовою) 
3,0  залік  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 КУРС 

Пакети 12-14 (7 семестр) 

Пакет 12  

ВП.12.01  Доказова медицина  3,0  залік  

ВП.12.02  Епідеміологія з основами доказової медицини  3,0  залік  

ВП.12.03  Експериментальна медицина  3,0  залік  

ВП.12.04  Доказова медицина (викладається англійською мовою)  3,0  залік  

ВП.12.05  
Епідеміологія з основами доказової медицини 

(викладається англійською мовою)  
3,0  залік  

ВП.12.06  
Експериментальна медицина (викладається англійською 

мовою)  
3,0  залік  

Пакет 13  

ВП.13.01  Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія  3,0  залік  

ВП.13.02  Клінічна паразитологія та тропічна медицина  3,0  залік  

ВП.13.03  Лабораторна діагностика паразитарних інвазій  3,0  залік  

ВП.13.04  
Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія 

(викладається англійською мовою)  
3,0  залік  

ВП.13.05  
Клінічна паразитологія та тропічна медицина  

(викладається англійською мовою)  
3,0  залік  

ВП.13.06  
Лабораторна діагностика паразитарних інвазій   

(викладається англійською мовою)  
3,0  залік  

Пакет 14  

ВП.14.01  Фізична реабілітація, спортивна медицина  3,0  залік  

ВП.14.02  
Особливості фізичної реабілітації в клініці внутрішніх 

хвороб 
3,0  залік  

ВП.14.03  Особливості реабілітації після спортивних травм  3,0  залік  

ВП.14.04  
Фізична реабілітація, спортивна медицина 

(викладається англійською мовою)  
3,0  залік  

ВП.14.05  
Особливості фізичної реабілітації в клініці внутрішніх 

хвороб (викладається англійською мовою)  
3,0  залік  

 

Пакет 15 (8 семестр) 

Пакет 15   

ВП.15.01  
Імунна система та алергічні реакції: від норми до 

патології 
3,0  залік  

ВП.15.02  Сучасні підходи до медикаментозного лікування  3,0  залік  

ВП.15.03  Основи ЕКГ. Від теорії до практики 3,0  залік  

ВП.15.04  
Імунна система та алергічні реакції: від норми до 

патології (викладається англійською мовою)  
3,0  залік  

ВП.15.04 
Сучасні підходи до медикаментозного лікування 

(викладається англійською мовою)  
3,0  залік  

 

 



 

5 КУРС 

Пакети 16-18 (9 семестр) 

Пакет 16  

ВП.16.01  Ендокринологія з діабетологією 3,0  залік  

ВП.16.02  
Сучасні погляди на введення пацієнтів з цукровим 

діабетом 
3,0  залік  

ВП.16.03  Актуальні питання гігієни та екології 3,0  залік  

ВП.16.04  Сучасні питання  в гастроентерології 3,0  залік  

ВП.16.05  Актуальні питання онкології  3,0  залік  

ВП.16.06 
Ендокринологія з діабетологією (викладається 

англійською мовою)  
3,0  залік  

ВП.16.07 Актуальні питання онкології (викладається 

англійською мовою) 
3,0  залік  

ВП.16.08 Сучасні питання  в гастроентерології (викладається 

англійською мовою) 
3,0  залік  

    

Пакет 17   

ВП.17.01  Актуальні проблеми акушерства і гінекології 3,0  залік  

ВП.17.02  Актуальні питання ендокринної гінекології 3,0  залік  

ВП.17.03  Лабораторно-інструментальна діагностика в педіатрії 3,0  залік  

ВП.17.04  Принципи раціонального харчування дітей старше року 3,0  залік  

ВП.17.05  
Хронічні захворювання печінки і підшлункової залози у 

дітей 
3,0  залік  

ВП.17.06  Порушення ритму і провідності у дітей 3,0  залік 

ВП.17.07  Дисметаболічні нефропатії у дітей. 3,0  залік 

ВП.17.08  Актуальні проблеми акушерства і гінекології 

(викладається англійською мовою) 
3,0  залік  

ВП.17.09  Невідкладні стани в акушерстві та гінекології 

(викладається англійською мовою) 
3,0  залік  

ВП.17.10 Хронічні захворювання печінки і підшлункової залози у 

дітей (викладається англійською мовою) 
3,0  залік  

ВП.17.11  Порушення ритму і провідності у дітей (викладається 

англійською мовою) 
 3,0  залік 

ВП.17.12  Лабораторно-інструментальна діагностика в педіатрії 

(викладається англійською мовою) 
3,0  залік  

    

Пакет 18  

ВП.18.01  Фтизіатрія 3,0  іспит 

ВП.18.02  Позалегеневі форми туберкульозу 3,0  іспит 

ВП.18.03  Актуальні питання фтизіатрії 3,0  іспит 

ВП.18.04  Фтизіатрія  (викладається англійською мовою)  3,0  іспит 

    

 

 

 



 

Пакет 19 (10 семестр) 

Пакет 19  

ВП.19.01  Дерматологія, венерологія 3,0  залік  

ВП.19.02  Актуальні проблеми ВІЛ 3,0  залік  

ВП.19.03  Інфекції, що передаються статевим шляхом 3,0  залік  

ВП.19.04  
Дерматологія, венерологія (викладається англійською 

мовою)  
3,0  залік  

ВП.19.05  Актуальні проблеми ВІЛ  (викладається англійською 

мовою)  
3,0  залік  

ВП.19.06 Інфекції, що передаються статевим шляхом 

(викладається англійською мовою)  
3,0  залік 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 КУРС 

Пакети 20-22 (11 семестр) 

Пакет 20  

ВП.20.01  Актуальні питання кардіології 3,0  залік  

ВП.20.02  Гігієна та екологія 3,0  залік  

ВП.20.03  Невідкладні стани в кардіології 3,0  залік  

ВП.20.04  Актуальні питання гематології та трансфузіології  3,0  залік  

ВП.20.05  «Маски» анемічного синдрому в практиці клініциста.  3,0  залік  

ВП.20.06  Патологія згортання крові: коли потрібно втручатись  3,0  залік  

ВП.20.07  
Актуальні питання кардіології  (викладається 

англійською мовою) 
3,0  залік  

ВП.20.08  Гігієна та екологія (викладається англійською мовою)  3,0  залік  

ВП.20.09  Професійні хвороби (викладається англійською мовою) 3,0  залік  

ВП.20.10  
Актуальні питання гематології та трансфузіології 

(викладається англійською мовою) 
3,0  залік  

    

Пакет 21  

ВП.21.01  Актуальні проблеми неврології  3,0  залік  

ВП.21.02  Основи рефлексотерапії  3,0  залік  

ВП.21.03  Актуальні питання церебро-васкулярної патології  3,0  залік  

ВП.21.04  Сучасні питання  в пульмонології 3,0  залік  

ВП.21.05  
Актуальні проблеми неврології (викладається 

англійською мовою)  
3,0  залік  

ВП.21.06  
Сучасні питання  в пульмонології (викладається 

англійською мовою)  
3,0  залік  

Пакет 22  

ВП.22.01  Основи геронтології та геріатрії 3,0  залік  

ВП.22.02  Немедикаментозні методи лікування та реабілітації 3,0  залік  

ВП.22.03  Медична реабілітація 3,0  залік  

ВП.22.04  
Основи геронтології та геріатрії  (викладається 

англійською мовою)  
3,0  залік  

ВП.22.05  
Медична реабілітація  (викладається англійською 

мовою)  
3,0  залік  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пакети 23-25 (12 семестр) 

Пакет 23  

ВП.23.01  Організаційні основи сімейної медицини 3,0  залік 

ВП.23.02  Інструментальні методи функціональної діагностики 3,0  залік 

ВП.23.03 Професійні хвороби   

ВП.23.04  
Організаційні основи сімейної медицини (викладається 

англійською мовою)  
3,0  залік 

ВП.23.05  
Інструментальні методи функціональної діагностики 

(викладається англійською мовою)  
3,0  залік 

Пакет 24  

ВП.24.01  Організаційні засади паліативної та хоспісної медицини  3,0  залік  

ВП.24.02  Пластична та реконструктивна хірургія 3,0  залік  

ВП.24.03  Актуальні питання кардіохірургії 3,0  залік  

ВП.24.04  
Організаційні засади паліативної та хоспісної медицини 

(викладається англійською мовою) 
3,0  залік  

ВП.24.05 
Пластична та реконструктивна хірургія (викладається 

англійською мовою) 
3,0  залік  

ВП.24.06 
Актуальні питання кардіохірургії (викладається 

англійською мовою) 
3,0  залік  

        

 Пакет 25  

ВП.25.01  Сучасний погляд на геморагічні васкуліти  3,0  залік  

ВП.25.02  Суглобовий синдром: від основ до конкретних деталей  3,0  залік  

ВП.25.03  Актуальні питання ревматології  3,0  залік  

ВП.25.04 Сучасна пластична хірургія 3,0  залік  

ВП.25.05 Сучасна онкологія 3,0  залік  

ВП.25.06  
Актуальні питання ревматології (викладається 

англійською мовою)  
3,0  залік  

ВП.25.07 
Сучасна пластична хірургія (викладається англійською 

мовою) 
3,0  залік  

        

  Загальний обсяг вибіркових компонент  60,0    

Загальний обсяг вибіркових компонентів  60 

кредитів 

ЄКТС  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 


