
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дніпровський медичний інститут традиційної і 
нетрадиційної медицини"

Освітня програма 50279 Медицина

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 222 Медицина

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 864

Повна назва ЗВО Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський медичний 
інститут традиційної і нетрадиційної медицини"

Ідентифікаційний код ЗВО 21853474

ПІБ керівника ЗВО Абрамов Сергій Вікторович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

https://dmitnm.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/864

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 50279

Назва ОП Медицина

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 222 Медицина

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст»
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Медичний факультет, кафедра фундаментальних дисциплін з курсом 
традиційної і нетрадиційної медицини, кафедра внутрішньої медицини з 
курсом профілактичних дисциплін, кафедра акушерства, гінекології та 
педіатрії, кафедра хірургічних хвороб

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Деканат медичного факультету, навчальний відділ, науково-методичний 
відділ тощо

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 7, вул. 
Володимира Вернадського, 8; вул. Севастопольська, 17; пл. Соборна, 2; пр-
т Богдана Хмельницького, 19; пр-т Пушкіна, 26; вул. Кедріна, 55; вул. 
Європейська, 15; вул. Титова, 10; вул. Титова, 18; вул. Старокозацька, 47

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Лікар

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 162958

ПІБ гаранта ОП Кириченко Алла Григорівна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

dmitnm1993@gmail.com

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-622-07-75

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-589-25-85
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 6 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовку магістрів за освітньою програмою (ОП) «Медицина» було розпочато у Дніпровському медичному 
інституті традиційної і нетрадиційної медицини (ДМІ) у 2017 р. Під час розробки ОП враховувався попередній 
досвід підготовки спеціалістів у ДМІ з 1993 р., пропозиції стейкхолдерів та вимоги Законів України «Про вишу 
освіту», «Про освіту», постанов КМУ «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.11 р. № 1341, 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.15 р. № 1187, “Про 
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” 
від 29.04.15 р. № 266, Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджених наказом 
МОН України від 01.12.16 р. № 600, листа МОН України від 11.03.15 р. №1/9-120, листа МОН України від 13.03.15 р. 
№1/9-126, листа МОН України від 13.03.15 р. №1/9-239, Довідника ЄКТС та Європейських стандартів і рекомендацій 
забезпечення якості вищої освіти, низки інституційних нормативних положень, зокрема, Положення про 
організацію освітнього процесу у ДМІ. 
У 2018 р. ОП було оновлено (затверджено вченою радою ДМІ від 31.05.18 р., протокол №10). Зокрема, в ОП було 
внесено зміни у частині атестації відповідно до затвердженої Постанови КМУ від 28.03.18 р. № 334 «Про 
затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої 
освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я». 
У 2021 р. було затверджено оновлену ОП (засідання вченої ради ДМІ від 25.03.21 р., протокол № 8), де було 
враховано зміни Національної рамки кваліфікацій від 25.06.20 р., розширено перелік вибіркових дисциплін 
відповідно до запиту від стейкхолдерів та змін у галузі «Охорона здоров’я», зокрема, зумовлених пандемією Covid-
19. 
Із набранням чинності Наказу МОН України від 08.11.21 № 1197 «Про затвердження стандарту вищої освіти зі 
спеціальності 222 «Медицина» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» 16.12.21 р. було затверджено останні 
зміни до ОП, зокрема, врахована вимога Стандарту щодо забезпечення 30 кредитів практичної підготовки 
здобувачів.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2021 - 2022 2 2 0

2 курс 2020 - 2021 6 59 53

3 курс 2019 - 2020 27 57 30

4 курс 2018 - 2019 23 59 36

5 курс 2017 - 2018 13 58 45

6 курс 2016 - 2017 19 59 40

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 27961 Другий (магістерський) рівень
50279 Медицина

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
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самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 4008 3171

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

0 0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

4008 3171

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма Профіль ОПП 21.pdf 1GV9FPCT6UloY9ujXSxHEh+N3OngZfO9p13HgC1uD3Y
=

Освітня програма ОПП Медицина 2021.pdf rP58z9k7Do3oj19daKpvb9CI8xTBQOcIcNwfEKn7oOQ=

Навчальний план за ОП НП медицина 2021.pdf Ap/GqFka36bmJbmKseefWFBMTduXmb1chAV0Lh5gU
Xk=

Навчальний план за ОП Навчальний План 2017 мед.pdf M7D2IkkXmMOYiwa3zJ6R0yE9GiK1lm4mp9UfJbjrK0E
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 1.pdf RqK46vhwhLbRzsQ4//oDw+qzPEpWVvcSbnjQY5KztuA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2.pdf EqwKPgKLL+2f5fyrVdLdXV2YTV0FsOnO+DLRenCs1b8
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 3.pdf fx45Jkb30vJdIGAB6wvLLqhNeH9gtsacklouZZvcsG8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 4.pdf lLd++JFSo65HFKM9CXpYYxeuP/Gh0hIk2pdcAY9kJH8
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 5.pdf hd8+c/IsEsSZ7bbZ+jjpnhZou2GBIz/8Y+pS/Mjl0gk=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП є підготовка висококваліфікованих, компетентних, конкурентоспроможних, відповідальних та соціально-
свідомих фахівців, які володіють сучасними знаннями, навичками та вміннями з гуманітарних, загальнонаукових та 
професійних дисциплін і здатні розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері медицини та охорони здоров’я або у 
процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог та виконувати професійну діяльність лікаря 
на базі новітніх наукових досягнень, альтернативних методів надання медичної допомоги.
Унікальністю ОП є здатність до підготовки конкурентоспроможних фахівців за рахунок освоєння не тільки 
стандартних методів діагностики, профілактики та лікування захворювань, але й альтернативних, що 
забезпечується широким блоком вибіркових компонентів (ВК); високий рівень академічних свобод під час реалізації 
програми; скерованість на розширення світогляду майбутніх лікарів шляхом формування холістичного, 
пацієнтцентрованого підходу із застосуванням принципів мультидисциплінарості в освіті для ефективного 
використання традиційних і алопатичних підходів.
Слід наголосити на високому рівні автономії ДМІ, що обумовлено приватною формою власності, яка дозволяє бути 
більш відкритим та пластичним у процесах академічної свободи та інтеграції, зокрема, щодо реалізації та 
фінансування новітніх тенденцій в освіті та медицині. Відносно невеликий обсяг набору студентів забезпечує більш 
виважений та індивідуалізований підхід до формування оптимальних шляхів набуття загальних, соціальних та 
професійних компетенцій.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
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Місія та стратегія є доступними для всіх учасників освітнього процесу на сайті ДМІ 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/m%D1%96s%D1%96ya,-v%D1%96z%D1%96ya,-
strateg%D1%96ya-dm%D1%96-tnm), затверджені Вченою радою ДМІ 25.02.21 р. (протокол № 5) в документі «Місія, 
візія та ключові цінності, стратегія розвитку ДМІТНМ». Цілі ОП відповідають місії і стратегії ДМІ, зокрема, щодо 
забезпечення високої якості освітньої, клінічної та наукової діяльності відповідно до вітчизняних та світових 
стандартів, якісної підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі охорони здоров’я, формування 
високоосвічених, демократичних і національно свідомих особистостей та фахівців, здатних до постійного 
саморозвитку та професійного зростання.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Здобувачі та випускники формували цілі та РН ОП за рахунок участі у міжкафедральних засіданнях, обговоренні ОП 
на розширених засіданнях старостату, протягом засідань вченої ради ДМІ, анонімного анкетування та під час 
громадського обговорення (ГО). Вони також включені до складу робочої групи з розробки ОП. У ОП 2017р. (03.02.17 
р., п-л № 3) враховано пропозицію здобувачки Соломенко К., згідно результатів розширеного старостату (22.12.2016 
р., п-л №3). Реалізовано в ОП 2017 р. у ВК 1.5,1.7,2.10 (РН 1-25). Враховано пропозиції випускників: Заяць І.О., щодо 
ВК 1.1. «Іноземна мова», Коровко М., щодо ВК 3.2. «Основи мануальної терапії» (ЦМК, 24.11.20, п-л № 4), Бутова Т., 
щодо ВК 5.13. «Раціональна антибіотикотерапія» тощо (ГО 2021). Під час перегляду ОП у 2018 р. було враховано 
пропозиції здобувачки Коломацької П.В. щодо змісту атестації здобувачів (міжкафедральне засідання 05.04.18, п-л 
№4). Врахування пропозицій від заст. голови студентського самоврядування Святун Н. (16.11.20, п-л №3) щодо 
висвітлення аспектів COVID-19, зокрема, теми “Лабораторна діагностика Covid-19” (враховано в ОК 10 
“Мікробіологія, вірусологія та імунологія” (РН 2-7,16,17,19-21,23-25,28,29), розгляд теми “Covid-19: симптоматика, 
діагностика, лікування, профілактика” (ОК 17 “Внутрішня медицина” (РН 1-10,15-18,20-25,27-29). За результатами 
ГО проекту ОП 21 (12.20 – 01.21) було враховано пропозицію здобувачки Чуприни Н. щодо вивчення питань 
косметології, що було враховано у ОП 2021 р. за рахунок включення ВК 4.1 «Основи косметології» (РН 
2,4,5,7,9,10,20,21).

- роботодавці

Роботодавці залучені до формування цілей та РН ОП за рахунок створення Ради роботодавців, прийняття участі у 
міжкафедральних засіданнях, регулярних анонімних опитуваннях та ГО, надання відгуків та рецензій, залучення до 
складу робочої групи з розробки ОП (https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/sp%D1%96vpraczya-z-robotodavczyami). 
Протягом розробки ОП 2017 р. на міжкафедральному засіданні (16.12.16, протокол №2) було враховано пропозиції 
директора ТОВ «Ендотехмед» к.м.н. Березницького В.Я., який наголосив про необхідність дотримання відповідності 
освітніх компонентів особливостям ринку праці; враховано пропозиції генерального директора КЗ «Міська дитяча 
клінічна лікарня ім. проф. М.Ф. Руднєва» ДМР» д.м.н., проф. Македонського І.О., який  надав схему реалізації РН в 
певних ОК. Під час перегляду ОП у 2018 р. протягом міжкафедрального засідання (05.04.18, протокол №4) 
пропозиції щодо атестації вніс генеральний директор КЗ «Міська клінічна лікарня № 16» ДМР» д.м.н., проф. 
Вишневський В.О. Під час міжкафедрального засідання (10.11.20, протокол № 3) генеральним директором КЗ 
«Міська клінічна лікарня №4» ДМР» к.м.н. Чебановим К.О. було надано пропозиції щодо необхідності врахування 
тенденції ринку праці, що було враховано в ОП 2021 р. у ВК «Актуальні питання профорієнтації» (РН 1,2,22,26-28). 
Протягом ГО ОП 2021 р. було враховано пропозицію завідувачки обласного центру психосоматичних розладів 
д.м.н., проф. Мороз С.М. щодо внесення ОК «Психіатрія, наркологія» (РН 1-10,16-18,21-25,27,28) до переліку 
нормативних дисциплін. 

- академічна спільнота

Створенню ОП «Медицина» передувало широке обговорення в академічній спільноті. Протягом міжкафедрального 
засідання (06.12.16 р., протокол № 2) було враховано пропозиції викладачки Євтушенко Т.В. щодо доцільності 
включення дисциплін «Біоритмологія» (РН 2-5,10,21,23), «Основи фармакогнозії і фітотерапії» (РН 2-4,9,21), 
«Основи дієтотерапії і раціонального харчування» (РН 2-5,9,10,21), «Основи натуропатії» (РН 2-5,9,10,23) як ВК. 
Також з пропозицією збільшити кількість годин вивчення англійської мови виступила Філіпенко В.В. (враховано ВК 
1.1., РН 5,18,22,25,27). Також було включено дисципліни «Домедична допомога та медзабезпечення» на пропозицію 
Тєплової Т.С. (РН 2,4,5,8,14-17,26,28) та «Пластична та реконструктивна хірургія» - Гузенко Б.В. (РН 1-10, 28). Під 
час ГО грудень 2016 р. – січень 2017 р. надійшла пропозиція від доцента М’ясоїда Ю.П. щодо включення питань 
дитячої невідкладної медичної допомоги, що було враховано у ВК «Екстрена та невідкладна медична допомога».
Протягом щорічної міжрегіональної науково-методичної конференції «Актуальні питання медицини», у 2016 р. 
викладач Нечипоренко І. доповідала «Про актуальність викладання «Біоритмології» у медичних ВНЗ» (враховано у 
ВК «Біоритмологія»). У 2017 р. проф. Абрамов В. та Назарова Д. доповідали «Про значення тестування для 
об’єктивізації контролю знань» реалізовано під час навчального процесу за ОП «Медицина». На міжкафедральному 
засідання 03.02.17 р. проф. Коссе В.А. наголосив на необхідності збільшення годин практичної підготовки, що було 
враховано.

- інші стейкхолдери

До розробки ОП долучались представники профільних громадських професійних об’єднань. Протягом 
міжкафедрального засідання 06.12.16 р. надійшла пропозиція від заслуженого лікаря України, віце-президента 
Асоціації алергологів та імунологів України, д.мед.н., професора Дитятковської Є.М. щодо доцільності включення 
при викладанні ОК «Внутрішня медицина» питань клінічної імунології та алергології в обсязі 3 кредити. Під час 
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міжкафедрального засідання 03.02.17 була врахована пропозиція від Голови Асоціації педіатрів Дніпропетровської 
області, д.мед.н., професора Больбота Ю.К. щодо необхідності включення ВК «Сучасні методи генетичної 
діагностики».
До обговорення ОП долучалась Голова студентського самоврядування ДМІ Соломенко К.М. та заступниця голови 
студентського самоврядування Святун Н.М., які на міжкафедральному засіданні (03.02.17, протокол № 3) доповіли 
результати розширеного старостату (22.12.2016 р., протокол №3) щодо необхідності включити в ОП питання етики 
та академічної доброчесності. Такий запит було реалізовано в ОП 2017 р. шляхом впровадження ВК 1.5, 1.7, 2.10 (РН 
1-25). Також були враховані пропозиції заст. голови студентського самоврядування Святун Н. (засідання від 16.11.20, 
протокол №3) щодо висвітлення аспектів COVID-19, зокрема, теми “Лабораторна діагностика Covid-19” (враховано в 
ОК 10 “Мікробіологія, вірусологія та імунологія” (РН 2-7,16,17,19-21,23-25,28,29), розгляд теми “Covid-19: 
симптоматика, діагностика, лікування, профілактика” (ОК 17 “Внутрішня медицина” (РН 1-10,15-18,20-25,27-29).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

У 2018 р. ОП було оновлено (затверджено вченою радою ДМІ 31.05.18, протокол №10). Зокрема, в ОП було внесено 
зміни у частині атестації відповідно до затвердженої Постанови КМУ від 28.03.18 р. № 334 «Про затвердження 
Порядку здійснення ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона 
здоров’я». 
У 2021 р. було затверджено оновлену ОП (засідання вченої ради ДМІ від 25.03.21 р., протокол № 8), де було 
враховано зміни НРК від 25.06.20 р., розширено перелік вибіркових дисциплін відповідно до запиту від 
стейкхолдерів та змін у галузі «Охорона здоров’я», зокрема, зумовлених пандемією Covid-19. Зокрема, теми 
“Лабораторна діагностика Covid-19” (ОК 10 “Мікробіологія, вірусологія та імунологія” (РН 2-7,16,17,19-21,23-
25,28,29), розгляд теми “Covid-19: симптоматика, діагностика, лікування, профілактика” (ОК 17 “Внутрішня 
медицина” (РН 1-10,15-18,20-25,27-29).
Із набранням чинності Наказу МОН України від 08.11.21 № 1197 «Про затвердження стандарту вищої освіти зі 
спеціальності 222 «Медицина» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» 16.12.21 р. було затверджено останні 
зміни до ОП, зокрема, враховано вимога Стандарту щодо забезпечення 30 кредитів практичної підготовки 
здобувачів.
За результатами громадського обговорення проекту ОП (12.2020 – 01.2021) було враховано пропозицію здобувачки 
Чуприни Н. щодо необхідності вивчення питань косметології (враховуючи її попит на ринку праці), що було 
враховано у ОП 2021 р. за рахунок включення ВК «Основи косметології» (РН 2,4,5,7,9,10,20,21).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий контекст враховано при формулюванні цілей та РН шляхом наближення ОП до вимог Стандарту (ОП 
2021), зокрема, було збільшено обсяг годин практичної підготовки та практик, тобто, підвищення якості 
освітянських послуг – за рахунок практичної орієнтації ОП (ОК 33-35), було доповнено перелік загальних та 
фахових компетентностей відповідно до Стандарту. Ураховуючи зміни вимог щодо атестації здобувачів до ВК було 
включено дисципліни направлені на підготовку до ЄДКІ, зокрема, ліцензійних іспитів КРОК та ОСКІ (ВК 2.8, 3.5, 
6.11). На вимогу роботодавців з урахуванням сучасних тенденцій до переходу до електронного документообігу до ОП 
включено ВК «Електронний документообіг», що направлена на досягнення РН 18,22,26. З урахуванням тенденції 
сьогодення до застосування цифрових технологій в ОП є ВК «Цифрові технології в медицині» (РН 1-3,5,7,22,28). 
Враховуючи регіональний контекст, а саме, близькість розташування Дніпровського регіону до місць можливих 
військових подій введено ВК «Військово-польова хірургія» (РН 1,4-10,14-17,28). Враховуючи сучасні зміни у 
менеджменті закладів охорони здоров’я в ОП було включено ВК: «Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я» (РН 
1,3,22,25,26,28,29). Промислові особливостей регіону, зокрема, значне забруднення стали передумовою включення 
до ОП ВК «Основи мікроелементології» (РН 2,10, 22, 23).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формулюванні цілей та РН враховувався досвід аналогічних вітчизняних програм, зокрема, у ДЗ 
«Дніпропетровська академія МОЗ України» (зараз ДДМУ https://dmu.edu.ua/ua/about/akredytatsiia-ta-litsenzii) (РН 
6, 9), Полтавського державного медичного університету (https://www.pdmu.edu.ua/misiya-viziya-ta-klyuchovi-
cinnosti) (РН 2, 3) та Харківського національного медичного університету (https://knmu.edu.ua/program-catalog/), де 
в цілі наголошується на професійній підготовці випускника. Крім того, під час розробки ОП було враховано досвід 
аналогічних іноземних програм, зокрема, принципи компетентісного підходу, що задекларовані магістерською 
програмою з медицини Гарвардського університету (https://hms.harvard.edu/education-admissions/masters-degree-
programs). Під час розробки ОП також було проаналізовано програму Вроцлавського медичного університету 
(https://ed.umw.edu.pl/medicine-desc-course-2021-22), яка стала основою для частини, що стосується формування РН 
соціальної спрямованості, особливо, вирішення конфліктних ситуацій (ВК 2.12 «Конфліктології», РН 1,24-26,28).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Враховуючи, що на час розробки ОП 2017 ще не було затверджено Стандарт, РН відповідали вимогам Національної 
рамки кваліфікацій магістерського рівня. Після набрання чинності Наказу МОН України від 08.11.2021 № 1197 «Про 
затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина» для другого (магістерського) рівня вищої 
освіти» було переглянуто та скореговано загальні, фахові компетентності та ПРН в ОП 2021 р. та затверджено 

Сторінка 6



вченою радою ДМІ 16 грудня 2021 року, протоколом №5. Загальні, фахові компетентності та РН оновленої ОП 2021 
р. повністю відповідають затвердженому Стандарту, при цьому, РН повністю реалізуються нормативними освітніми 
компонентами. Відповідно до вимог Стандарту в ОП 2021 р. практика складає 30 кредитів ЄКТС. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти «Медицина» є затвердженим Наказом МОН України від 08.11.2021 № 1197.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

360

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

360

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

90

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Перелік ОК повністю відповідає предметній області спеціальності 222 «Медицина», що затверджена Стандартом: 
об’єкту вивчення та діяльності і теоретичному змісту предметної області – профілактиці, діагностиці та лікуванню 
захворювань людини, впливу проблем зі здоров’ям на пацієнтів, їхні родини та популяцію, підтримання здоров’я 
відповідають такі ОК як ОК 15 «Пропедевтика клінічної медицини», ОК 16 «Радіологія», ОК 17 «Внутрішня 
медицина», ОК 18 «Фтизіатрія», ОК 19 «Загальна практика (сімейна медицина)», ОК 20 «Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби», ОК 21 «Хірургія», ОК 22 «Акушерство і гінекологія», ОК 23 «Соціальна медицина, громадське 
здоров’я», ОК 24 «Оториноларингологія», ОК 25 «Офтальмологія», ОК 26 «Неврологія», ОК 27 «Психіатрія, 
наркологія», ОК 28 «Інфекційні хвороби», ОК 29 «Онкологія», ОК 30 «Травматологія і ортопедія», ОК 31 
«Анестезіологія та інтенсивна терапія», ОК 32 «Екстрена та невідкладна допомога»; цілям навчання – набуття 
здатності розв’язувати складні задачі та проблеми, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру, у сфері 
медицини, продовжувати навчання з високим ступенем автономії такі ОК, як ОК 2 «Іноземна мова» (за 
професійним спрямуванням), ОК 4-32. теоретичному змісту предметної області, методам і технологіям, 
інструментам та обладнанню. 
Для забезпечення такої складової теоретичного змісту предметної області, як розуміння захворювань людини на 
індивідуальному, родинному та популяційному рівнях, а також частиною методів, методик та технологій, зокрема, 
управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я у ОП передбачено ОК 23: «Соціальна медицина, 
громадське здоров’я». Для забезпечення оволодіння методами, методиками та технологіями, зокрема, 
інструментальними, крім ОК 15, 17, 21 в ОП передбачено ОК 16 «Радіологія». Щодо провадження діагностичного 
процесу, визначення провідних симптомів та синдромів, визначення попереднього та клінічного діагнозу в ОП 
передбачено ОК 15 «Пропедевтика клінічної медицини», ОК 17 «Внутрішня медицина», ОК 20 «Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби» тощо. Для оволодіння сучасними діагностичними лікувальними та іншими пристроями, 
предметами та приладами, які можуть застосовуватись у професійній діяльності в ОП передбачено ОК 15-17, 20, 24-
27, 30-32. Також всі складові предметної області закріплюються під час практики, що передбачає ОП, в ОК 33-35 
«Догляд за хворими», «Сестринська практика», «Виробнича лікарська практика». Крім того, всі задекларовані у 
Стандарті «Медицина» складові предметної області розширюються і доповнюються завдяки відповідним 
варіативним складовим ОП.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

ОП «Медицина» передбачає можливість вибору здобувачами ВК. Право, механізми і порядок вибору ВК 
затверджені в Положенні про організацію освітнього процесу в ДМІ та в Положенні про порядок та умови вибору 
здобувачами вибіркових дисциплін у ДМІ (тут – Положення), що є доступними для всіх учасників освітнього 
процесу та представлені на сайті ДМІ. За ОП та навчальним планом обсяг ВК складає 90 кредитів ЄКТС (25% від 
загального обсягу: 1 курс – 18, 2 курс – 27, 3 курс – 6, 4 курс – 15, 5 курс – 9, 6 курс – 15 кредитів). При цьому не 
вказуються назви дисциплін, а тільки зазначається кількість кредитів. Положеннями регламентується право для 
здобувачів на обрання дисциплін не тільки даної, але й інших ОП. Відповідно до Положення до 01.12 кожного року 
кафедри подають у навчальний відділ пропозиції щодо внесення певних дисциплін до переліку ВК на наступний 
навчальний рік. Навчальний відділ до 01.01 на сайті ДМІ оприлюднює перелік ВК на наступний навчальний рік. 
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Протягом січня поточного року відповідальні співробітники деканату проводять ознайомчі збори зі здобувачами. 
Презентаційний матеріал розміщується на сторінках сайту профільних кафедр. За потреби, відповідальні за певні 
ВК викладачі проводять презентації дисциплін. Здобувачі подають електронні або письмові заяви на ім’я декана 
медичного факультету. Деканат формує групи за вибором з 14-18 осіб для фундаментальних дисциплін та з 8-12 осіб 
для професійно-орієнтованих дисциплін. Також Положення передбачає функціонування малих груп за вибором 
(менше 8 осіб).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувачі освіти приймають участь у складанні переліку ВК. Під час міжкафедрального засіданні (03.02.17, 
протокол № 3) враховано пропозицію здобувачки Соломенко К., яка доповіла результати розширеного старостату 
(22.12.2016, протокол №3) щодо необхідності включити в ОП питання етики та академічної доброчесності. 
Реалізовано в ОП 2017 шляхом впровадження ВК 1.5, 1.7, 2.10 та в ОП 2021 ВК 1.9 «Основи академічної 
доброчесності». Врахування пропозицій від заст. голови студради Святун Н. (засідання від 16.11.20, протокол №3) 
щодо висвітлення аспектів COVID-19, зокрема, лабораторної діагностики Covid-19 (враховано у ВК 3.4 “Клінічна 
мікробіологія”, розгляд теми “Covid-19: симптоматика, діагностика, лікування, профілактика” (враховано у ВК 5.5 
“Імунопрофілактика” та 5.13 «Раціональна антибіотикотерапія». Крім того, здобувачі освіти впливають на перелік та 
зміст ВК під час щорічних анонімних анкетувань та громадських обговорень. Так, за результатами громадського 
обговорення проекту ОП 2021 р. (12.2020 – 01.2021) було враховано пропозиції здобувачки Чуприни Н. щодо 
необхідності включення питань косметології, що було враховано у ОП 2021 за рахунок включення ВК «Основи 
косметології». Інформацію відносно ВК здобувачі освіти отримують з інформаційних ресурсів сайту ДМІ 
(https://dmitnm.edu.ua/for-students/vib%D1%96rokv%D1%96-konmponenti/mediczina). Ознайомлення з порядком 
вибору та змістом ВК відбувається на зустрічах безпосередньо викладачів зі здобувачами. Порядок вибору 
представлено на сайті ДМІ у Положенні, відповідно до якого вибір ВК на наступний навчальний рік здійснюється 
шляхом подання заяви у електронному вигляді через сайт ДМІ (https://dmitnm.edu.ua/for-
students/vib%D1%96rokv%D1%96-konmponenti/mediczina) або письмово на ім’я декана факультету до 5.02 поточного 
навчального року. Для здобувачів 1 року навчання, а також для здобувачів 2 року, які вступили на основі раніше 
здобутого освітнього рівня, викладання ВК починається у наступному після вступу семестрі. Такі здобувачі подають 
заяви про вибір ВК на ім’я декана медичного факультету протягом перших 2 тижнів від початку навчання. Крім 
того, під час навчання здобувачі вільно обирають місця проходження сестринської та лікарської практики. Для цього 
вони завчасно подають заяву на ім’я декану факультету. Вільними є участь у студентському науковому гуртку, вибір 
наукового напряму, теми та наукового керівника. Аналіз результатів анкетування здобувачів у 2021 р. вказав, що на 
запитання про дійсно вільний вибір ВК 50,5% респондентів відповіли «відмінно», 36,2% – «добре» і 13,3 % – 
«задовільно». При аналізі задоволеності було з’ясовано, що найбільш часто задовільні відповіді були пов’язані з 
вибором здобувачами дисциплін, які не набрали достатньої кількості охочих для складання мінімальної академічної 
групи. Реакцією інституту на це стало доповнення до Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої 
освіти вибіркових дисциплін, яке надало можливість навчання за ВК у малих групах (менше 8 осіб).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів у ДМІ регулюється Положенням про практичну підготовку та з урахуванням 
побажань стейкхолдерів в ДМІ було створено Центр симуляційних методів навчання (https://dmitnm.edu.ua/about-
dmi-tnm/simulyacz%D1%96jnij-czent) (ТОВ «ДжормаксІнвест» (Договір №02-13/10/20 13.10.2020 р.). Загальний 
обсяг професійно-орієнтованої клінічної та практичної підготовки становить на нормативних ОК 117,9 кредитів 
ЄКТС (3538 год.). Практична підготовка на ОП «Медицина» передбачена наступними видами: практичне 
відпрацювання професійних лікарських навичок під час практичних занять на клінічних кафедрах, на основі та 
після засвоєних теоретичних знань – протягом навчального року (ОК 15-32); виробничих практик (30 кредитів): ОК 
33 «Догляд за хворими» (4 кредити), ОК 34 «Сестринська практика» (6 кредитів), ОК 35 «Виробнича лікарська 
практика» (20 кредитів). Для забезпечення вільного доступу здобувачів освіти до пацієнтів та матеріально-
технічних ресурсів між ДМІ та ЛПЗ укладені угоди. Такі угоди є з ЛПЗ комунальної та приватної форми власності: 
КЗ «Дніпровський СКЦ матері та дитини ім. Руднєва» ДОР» (Договір 251/48-19 від 01.11.19), КЗ «Дніпровська МКЛ 
№ 16» ДОР» (Договір 127/47-19 від 01.11.19), ПП «Клініка Доктора Куліковича» (Договір б/н від 22.01.21), КЗ 
«Дорожня клінічна лікарня станції Дніпропетровськ» ДП «Придніпровська залізниця» (Договір № ЦОЗ/ТН-463 від 
15.12.2000 р.). 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Формування soft skills забезпечується інтерактивними методами навчання, що передбачено програмами ОК 15-32 
блоку професійної підготовки: курація та клінічні розбори пацієнтів, круглі столи, робота в команді. Робота в 
команді розвиває здатність відстоювати власну думку, яка заснована на фактах, також сприяє розвитку 
комунікативних та лідерських навичок. Курація безпосередньо у ліжка хворого підвищує рівень відповідальності 
здобувача за результати власної роботи, вміння долати конфліктні ситуації. Клінічні розбори формують здатність до 
системного та логічного професійного мислення. Зміст ОК 1-3 ВК 1.1, 3.1 створюють умови для розвитку навичок 
письмового та вербального спілкування, формують базу комунікативності та здатності до орієнтування в сучасному 
інформаційному середовищі. ВК 1.2-1.4, 1.10 створюють умови для зміцнення загальнокультурних цінностей. ОК 14, 
16, 18, 20, 23, 24-32, ВК 2.3-2.7, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 4.1-4.8 надають знання з суміжних дисциплін, що є основою роботи 
мультидисциплінарної команди. Здатність до роботи в обмежених у часі та екстремальних умовах розвиває ОК 32 та 
ВК 2.16, 4.10. ВК 2.9 розвиває лідерські якості, ВК 2.12 – розвиває психологічну гнучкість, здатність вирішувати 
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конфліктні ситуації, ВК 2.10 – навчає етичних основ взаємовідносин. ВК 1.6 створюють базу для здобуття навичок 
безпечної та легітимної професійної діяльності. ВК 1.9 забезпечує здатність до збереження 
принципу академічної доброчесності під час навчання та професійної діяльності.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

На час заповнення відомостей самооцінювання професійний стандарт є не затвердженим.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

У Положенні про організацію освітнього процесу ДМІ обсяг аудиторних годин складає 33-67%. В ОП обсяг 
аудиторного навантаження дорівнює 5600 г., що становить 51,9%. НП передбачає 2184 г. практичних занять на ОК 
на клінічних кафедрах (91,5% від аудиторних годин на ці ОК) для поглибленого вивчення матеріалу в клінічних 
умовах, використання симуляційних методів навчання, застосування діагностичного обладнання та роботу біля 
ліжка хворого, які відбуваються в малих групах, що становить більше 50% від аудиторних годин відповідних 
дисциплін. Це відповідає вимогам Стандарту. Також в НП серед аудиторних годин виділені лекційні (523), 
семінарські (133) та практичні (4944, з них 1892 клінічних) заняття. Для самостійної роботи здобувачів НП 
передбачено 5200 г. (48,1%). Для аналізу задоволеності здобувачів освіти обсягом та змістом ОК та достатності часу 
для самостійного засвоєння матеріалу в ДМІ проводяться регулярні анонімні анкетування 
(https://dmitnm.edu.ua/for-students/anketi). Аналіз результатів анкетування в 2019-2021 рр вказав, що рівень 
задоволеності якістю аудиторного навчання «відмінно» відмітили 41,5% здобувачів, «добре» - 49,4%, «задовільно» - 
9,1%. У 2021 р. рівень задоволеності лекційним матеріалом «відмінно» був у 33,5%, «добре» - у 55,6%, «задовільно» 
– у 10,9% респондентів. Практичні заняття оцінили на «відмінно» - 42,8% студентів, на «добре» – 46,7%, на 
«задовільно» – 10,5%. На запитання достатності часу на самостійне опрацювання завдання «відмінно» вказали – 
22,4% здобувачів, «добре» – 56,9%, «задовільно» – 20,7%.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка за дуальною освітою не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Приймальна комісія - https://dmitnm.edu.ua/for-applicants/selection-committee/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вступ до ДМІ відбувається відповідно до Наказу МОН України «Про затвердження умов прийому до ЗВО» 
відповідно до Правил прийому (https://dmitnm.edu.ua/for-applicants/selection-committee/). Передумовою вступу на 
ОП є повна загальна середня освіта або диплом молодшого спеціаліста, освітнього молодшого бакалавра за 
спеціальністю 223 «Медсестринство». Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу, на 
основі повної загальної середньої освіти, встановлені не менше, ніж 100 балів з першого конкурсного предмету (КП), 
150 балів – з другого (математика) та третього (біологія/фізика/хімія) КП. Загальний конкурсний бал при вступі 
враховує коефіцієнти кожного КП, атестата та мотиваційного листа. Перший КП – українська мова та література мав 
коефіцієнт 0,2, другий – 0,3 і третій – найвищий коефіцієнт, враховуючи природничу направленість спеціальності, – 
0,4. Вступ на ІІ курс здійснювався на основі диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за наявності 
сертифіката ЗНО з української мови та літератури (мін. 100 балів), другого КП на вибір вступника (мінімально 100) 
та фахового випробування з медичної біології, анатомії людини, медичної хімії (мін. 100 балів). Інформація про 
зміст та оцінювання фахового іспиту наведена у Програмі фахового випробування для вступу на 2 курс 
(dmitnm.edu.ua/for-applicants/p%D1%96dgotovka-do-vstupu/dlya-vstupnik%D1%96v-na-2-j-kurs-navchannya). На 
офіційному сайті (англійська версія) також наявні умови вступу для іноземних здобувачів.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

РН, отримані в інших ЗВО, визнаються відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ДМІ, 
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у ДМІ, 
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, Положення про комісію з визнання документів 
про освіту, здобутих в іноземних закладах освіти, які оприлюднені на сайті ДМІ. Інформацію про можливість 
перезарахування РН, що отримані в інших закладах освіти, доводять до відома здобувачів співробітники деканату та 
викладачі. Перезарахування дисциплін здійснює декан медичного факультету за заявою здобувача освіти на основі 
рішення навчального відділу щодо відповідності їх за обсягом, змістом та формою контролю, у т.ч. на підставі 
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висновку експертної комісії. Видається наказ у ДМІ про перезарахування з обов’язковим встановленням термінів 
ліквідації академічної різниці (у випадку часткового перезарахування). Також можливе повне перезарахування 
дисципліни за умови якщо обсяг її кредитів у попередньому НП не менший за 75-80%.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Прикладом перезарахування РН, отриманих в інших закладах освіти, є зарахування раніше отриманих РН особам, 
які вступили на 2 курс на основі диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). На ОП є досвід 
перезарахування РН у 2017-2020 рр., відповідно до Правил прийому за тотожними ОК та ВК, що загалом становило 
до 60 кредитів. Такі правила було застосовано для 61 здобувача. Наприклад, добувачам Великодній В. (2017 р. 
вступу), Анкудінову О. (2019 р. вступу), Вашуленко Д. (2020 р. вступу) були перезараховані такі нормативні 
дисципліни за І-й курс: українська мова (за професійним спрямуванням) (3 кредити), культурологія (4 кредити), 
історія України та української культури (3 кредити), філософія (3 кредити), іноземна мова (3 кредити), безпека 
життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки) (3 кредити), охорона праці в галузі (3 
кредити), догляд за хворими (5 кредитів), історія медицини (3 кредити), сестринська практика (3 кредити), фізичне 
виховання.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Можливість визнання РН, отриманих у неформальній освіті, в ДМІ затверджені  Положенням про організацію 
освітнього процесу у ДМІ, Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та 
або інформальній освіті у ДМІ, Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність у ДМІ, 
Положенням про порядок та умови вибору здобувачами вибіркових дисциплін, Програмами (силабусами) 
навчальних дисциплін, які наявні на офіційному сайті ДМІ. Інформація про можливість перезарахування РН, що 
отримані у неформальній та інформальній освіті, доводиться до здобувачів співробітниками деканату, викладачами, 
наведено у програмах (силабусах) дисциплін. ДМІ може визнати РН, що здобуті у неформальній/інформальній 
освіті в обсязі не більше 10% від загального обсягу, передбачених ОП, кредитів, але в межах навчального року не 
більше 6 кредитів. Для цього здобувач подає на ім’я декана факультету заяву протягом перших 10 робочих днів від 
початку семестру, завірені копії документів про зміст та обсяг отриманої освіти, їх офіційний переклад (у випадках 
навчання за межами України), інформаційний лист або програму заходу. У відповідь на це створюється фахова 
комісія (декан, гарант ОП, НПП, що задіяні у викладанні цієї дисципліни/н, представники студентського 
самоврядування), результатом роботи якої є рекомендація до повного або часткового перезарахування, або відмова у 
перезарахуванні.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

За час існування ОП ДМІ має наступний досвід зарахування РН, отриманих у неформальній освіті. Студент Alfred 
Samuel Williams мав перезарахування здобутків неформальної освіти для ОК «Екстренна та невідкладна допомога» 
(3 кредити ЄКТС). Цей студент в Польщі (м. Краков) набував практичних навичок по наданню невідкладної 
допомоги (життєзабезпечення серцевої діяльності).

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Перелік та зміст форм та методів навчання затверджено в Положенні про організацію освітнього процесу в ДМІ, в 
Положенні про організацію освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). Досягнення РН на ОП забезпечується лише очною формою навчання, що 
є вимогою Стандарту. Під час погіршення епідемічної ситуації використовуються засоби дистанційного навчання 
(навчальна платформа Microsoft Teams 365). Форми навчання та викладання, передбачені в ОП, включають лекції, 
семінари, практичні заняття, виробничу практику, самостійну роботу, тощо. Методи викладання вказуються у 
робочих програмах навчальних дисциплін (методичних розробках до практичних і самостійних занять, тощо), що є 
на сторінці профільних кафедр, у силабусах (на платформі Microsoft Teams 365), та пояснюються здобувачам під час 
першого контактного заняття або у разі запита здобувача. Протягом навчання використовуються як традиційні, так і 
інтерактивні методи викладання. Інтерактивні методи навчання включають: інтерактивні лекції з візуальної 
підтримкою (PowerPoint), «icebreak», метод роботи в парах, навчання біля ліжка реального пацієнта, робота зі 
стандартизованими пацієнтами, робота в симуляційному центрі, мозковий штурм, кероване обговорення, тест на 
перевірку знань за допомогою інтерактивної оцінки, проблемно-орієнтоване навчання, використання програмних 
комп'ютерних можливостей, рольова гра, індивідуальне дослідження, дебати.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
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навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Здобувачі безпосередньо впливають на вибір форм та методів навчання через участь у регулярних міжкафедральних 
засіданнях з обговорення ОП, надання пропозицій під час співбесід з викладачами та регулярних анонімних 
опитувань, що регламентується Положенням про анкетування учасників освітнього процесу у ДМІ. Так, було 
враховано пропозиції здобувачки 3 курсу ОП «Медицина» Матічиної І.Ю., яка на засіданні розширеного старостату 
(протокол № 3 від 14.11.19 р.) доповіла, що виникла нагальна потреба створення симуляційних класів, і було 
прийняте рішення про закупівлю відповідного обладнання, а згодом, і розпочато навчання в симуляційному класі. 
Аналіз результатів опитування у 2021 р. вказав, що в цілому здобувачі задоволені якістю навчальних послуг: 28% з 
них оцінили якість як «задовільно», 32,5% - як «добре» та 39,5% - як «відмінно». Після співбесід зі здобувачами 
встановлено, що зниження оцінки обумовлено вимушеною дистанційною формою навчання і, як наслідок, 
зменшенням контакту з викладачем і пацієнтом. Покращення якості освітніх послуг за дистанційного навчання 
забезпечувалось тим, що всі заняття проходили з використанням програми ZOOM, а все методичне забезпечення 
своєчасно надавалось на платформі Microsoft teams 365.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принципи академічної свободи регламентуються в Положенні про організацію освітнього процесу ДМІ. Здобувачі 
освіти та науково-педагогічні працівники мають право на вільний вибір громадської позиції, політичних та життєвих 
поглядів, можливість вільно висловлювати власну думку. Абітурієнти мають право вільно обирати спеціальність під 
час вступу. Здобувачі освіти мають змогу вільно будувати власну освітню траєкторію шляхом вільного обрання ВК, 
врахування результатів формальної, неформальної та інформальної освіти, академічної мобільності (можливості 
перезарахування РН, отриманих в інших закладах); вільно обирати науковий гурток, науковий напрям та керівника 
при виконанні наукових проектів. Здобувачі освіти мають право на навчання за індивідуальним графіком 
відповідно до Положення про поновлення, відрахування, переведення, надання академічної відпустки, права 
повторного навчання та перерви в навчанні в ДМІ. За умови поважних причин – складати контрольні заходи та 
атестацію за індивідуальним графіком згідно Положення про організацію та проведення контрольних заходів у ДМІ, 
Положення про організацію та порядок проведення підсумкової атестації випускників у ДМІ. Академічні свободи 
надаються також й викладачам у виборі форм та методів навчання та викладання.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Всі учасники освітнього процесу отримують необхідну інформацію на початку семестру або вивчення дисципліни (у 
разі циклової системи). Інформацію здобувачі освіти отримують з програм навчальних дисциплін, що розміщені на 
сторінках сайту відповідних кафедр, у силабусах. Крім того, інформація є на стендах відповідних кафедр. Також ця 
інформація наголошується під час зустрічі з деканом, напередодні початку занять, та консультаціях, викладачами 
профільних дисциплін на під час першого заняття. В методичних матеріалах до кожного заняття наводиться перелік 
практичних навичок та контрольних запитань, приклади вирішення тестових та клінічних завдань, критерії 
оцінювання з дисципліни. Також ці матеріали представлені на платформі Microsoft Teams 365. Результати 
анонімного опитування у 2021 р., присвяченого своєчасності надання організаційної та навчальної інформації, 
показали, що 28,1% здобувачів оцінюють її на «відмінно», 59,0% здобувачів - на «добре» та 12,9% здобувачів - на 
«задовільно».

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Здобувачів залучають до активної діяльності у СНГ, що функціонують в рамках роботи СНТ ДМІ 
(https://dmitnm.edu.ua/for-students/studentske-naukove-tovaristvo). Співробітники кафедр, які є керівниками 
студентських наукових напрямів, є співвиконавцями НДР кафедр. Гуртківці закріплюються згідно наукових 
уподобань за науковим керівником та залучаються до виконання НДР кафедр. Порядок роботи СНГ кафедри, 
розклад, члени, тематика засідань і дата найближчого засідання завчасно представляються на інформаційних 
стендах кафедр та інтернет-сторінках кафедр. Прикладом активної роботи СНГ кафедр, особливо, співпраці 
здобувачів освіти та викладачів, є сумісні друковані наукові роботи. Зокрема, такі роботи представляються у вигляді 
доповідей та публікацій у збірнику науково-методичної конференції «Актуальні питання медицини», яка щорічно 
відбувається на теренах ДМІ із залученням провідних фахівців регіону та України. Публікації мають не тільки 
професійну направленість, але й охоплюють загальноосвітню та культурну тематику. Так, у 2016 р. студент Ніжник 
Д. підготував доповідь про холістичний підхід у дослідженні і лікуванні пацієнтів; студент Пащенко К. – про 
стародавні латинські вислови; у 2017 студент Пащенко К., під керівництвом доц. Писаревської І., доповів про 
користь від застосування фітоантибіотиків при лікуванні захворювань порожнини рота; студентка Хоменко К., під 
керівництвом викладачів Давиденко І. та Філіпенко В., дослідила значення для практичної діяльності лікаря питань 
«віри і надії». Студенка Anthony-Ubani M. представила результати досліджень «Femoral shaft fractures in pediatrics» 
та студентка Abayomi S. представила роботу «Sudden infant death and sudden cardiac death are actual problems of 
pediatrics» під керівництвом Шумної Т. на IV Міжнар. наук.-практ. конф. "Science, practice and theory", 1-4.02.22, 
Японія. 
На засіданнях СНГ кафедр регулярно відбуваються і практично-орієнтовані заходи. Прикладом є проведення в СНТ 
кафедри хірургічних хвороб (науковий керівник Крижановський І.Д., Голова СНТ Тарнапович П.) практичних 
заходів: 17.09.21 – Розгляд клінічного випадку «Сечокам’яна хвороба», 15.10.21. – проведення майстер-класу 
«Основи ультразвукової діагностики органів черевної порожнини та сечовивідних шляхів» - ознайомлення з 
ультразвуковим апаратом та набуття практичних навичок УЗД в симуляційному центрі; 17.12.21 «Лікувальне 
харчування в післяопераційному періоді» - виставка та дегустація лікувальних сумішей; 21.01.22 – круглий стіл 
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«Способи лікування міхурово-сечовідного рефлюксу»; 18.02.22 – командна робота при веденні хірургічного 
пацієнта з післяопераціною кровотечею. Науково-просвітницька актуальна інформація регулярно подається та 
оновлюється на стендах кафедр, деканату та на сайті ДМІ. Так, своєчасно на цих ресурсах представляється 
інформація про наукові заходи в країні та світі. 
У бібліотеці ДМІ надається вільний доступ здобувачів до визнаних світових наукометричних баз даних.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Порядок створення та оновлення програм дисциплін затверджено у ДМІ Положенням про освітньо-професійні 
програми підготовки здобувачів вищої освіти, Положенням про гаранта освітньої програми, Положенням про 
програму навчальної дисципліни. Порядок перегляду включає щорічний аналіз робочих програм, розгляд і 
затвердження оновленого змісту на засіданнях профільних кафедр та ЦМК ДМІ. 
Зміст освітніх компонентів постійно оновлюється, зокрема за рахунок результатів наукових робіт профільних 
викладачів. Прикладом може бути оновлення у 2021 р. програми ОК «Внутрішня медицина» за темою «Ішемічна 
хвороба серця» асистентом кафедри внутрішньої медицини з курсом професійних дисциплін Заяць І.О., яка 
включила питання щодо коморбідних станів, що впливають на тяжкість перебігу ІХС, а саме анемії, на основі своєї 
опублікованої наукової статті у профільному виданні зі співавторами (О.О. Ханюков, І.О.Заяць, Л.А.Пісоцька, 
А.К.Деркач, І.Г.Башта. Вплив анемії на тяжкість перебігу ІХС. Вісник проблем біології і медицини. 2021;4(162):199-
203). На основі статей (Сучасна педіатрія 1(113): 53-61, DOI 10.15574/SP.2021.113.53) асистентки кафедри акушерства, 
гінекології та педіатрії Товарницької А.О., за темою дисертації «Прогностична значимість впливу мікроРНК 
грудного молока на стан здоров'я дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку», оновлено тематику занять з 
ОК «Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби» для студентів 5го курсу: "Особливості адаптації недоношених 
новонароджених. Організація виходжування та вигодовування недоношених дітей та дітей зі ЗВУР." Завідувач 
кафедри хірургічних хвороб Хомяков В.М. оновив зміст ОК «Хірургія» і включив питання щодо удосконалення 
ранньої діагностики неінвазивним ультразвуковим методом гепатоцелюлярної карциноми при розгляді теми 
«Захворювання гепато-біліарної системи. Диференційна діагностика та показання до хірургічного дікування» на 
основі наукової статті (Абрамов С.В., Кириченко А.Г., Хомяков В.Н. Роль ультрасонографії в діагностиці 
гепатоцелюлярної карциноми. Азербайджанський медичний журнал. 2021;3:9-15). Зміст навчальних дисциплін 
постійно оновлюється з урахуванням сучасних світових наукових досягнень. Так, при висвітленні аспектів COVID-19, 
зокрема, теми “Лабораторна діагностика Covid-19” (враховано в програмі ОК 10 “Мікробіологія, вірусологія та 
імунологія” у 2021 н.р.) використовувались сучасні досягнення (Stevenson M, Metry A, Messenger M. Modelling of 
hypothetical SARS-CoV-2 point of care tests for routine testing in residential care homes: rapid cost-effectiveness analysis. 
Health Technology Assessment. 2021;25.39 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK571259/ doi: 10.3310/hta25390) 
Розгляд теми “Covid-19: симптоматика, діагностика, лікування, профілактика” враховано в програмі ОК 17 
“Внутрішня медицина” у 2021 н.р. Зміни в ОК було внесено на основі керівництва Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19) Treatment Guidelines. Bethesda: National Institutes of Health; 2021 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK570371/).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Принципи інтернаціоналізації діяльності затверджені у Статуті ДМІ, Плані перспективного розвитку ДМІ на 2021-
2026 рр, Місії, візії та ключових цінностях, стратегії розвитку ДМІ, Положенні про порядок реалізації права на 
академічну мобільність у ДМІ, та передбачають цілу низку дієвих заходів.
Інформація про міжнародну діяльність (https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/m%D1%96zhnarodna-
d%D1%96yaln%D1%96st), у т.ч. про грантові програми (https://dmitnm.edu.ua/for-students/granti) доступна на 
офіційному сайті. Протягом 2020-2021 н.р. проведено ряд консультацій здобувачів щодо участі у міжнародних 
освітніх та професійних проектах. На разі у ДМІ ТНМ реалізуються два грантових проекти з ТОВ «Фармасьютікал 
Рісерч ассоушинейте Україна» та ТОВ «Паракесн Україна» у рамках клінічних досліджень, до яких долучаються 
здобувачі вищої освіти, ще низка грантових проектів на стадії підписання. 
 У липні 2021 р. ДМІ доєднався до Міжнародної асоціації університетів, яка створена під егідою ЮНЕСКО.
ДМІ стимулює розвиток програм міжнародної академічної мобільності серед викладачів та здобувачів шляхом 
впровадження дієвої рейтингової системи.
Досвід польських колег було втілено у організації викладання клінічних дисциплін на базі симуляційного центра 
ДМІ, за підсумками участі декана медичного факультету Писаревської І., та заступник декана Копацької М. у 
міжнародній практичній конференції «Новітні та інноваційні методи навчання в медицині» (м. Люблін, Польща, 
2019). Знайомство з міжнародними здобутками у медицині втілені в ОК 15-17 та 26-32.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Політика ДМІ та процедури оцінювання академічної успішності студентів в ДМІ здійснюються згідно нормативних 
документів МОН, Положення про організацію та проведення контрольних заходів у ДМІ, Положення про 
організацію освітнього процесу ДМІ, Положення про організацію та порядок проведення підсумкової атестації 
випускників у ДМІ (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-
regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm).
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Основними компонентами дієвого контролю знань здобувачів є поточний та підсумковий контроль, під час котрих у 
них здійснюється оцінка якості засвоєння матеріалу навчальних дисциплін, що викладаються.
Організація поточного і підсумкового контролю знань здобувачів скерована виключно на досягнення таких завдань: 
підвищення мотиваційної компоненти здобувачів до системної навчальної праці протягом навчального року задля 
формування стійких та системних знань, умінь та навичок та активне їх засвоєння, а не отримання локальних 
позитивних рейтингів; унеможливлення розбіжностей між завданнями для контролю й змістовною частиною ОП з 
дисципліни, забезпечення відповідних умов щодо засвоєння матеріалів програми й підготовки до контрольних 
заходів, через їх реальне розмежування за змістом та у часі; недопущення суб’єктивності в оцінки знань здобувачів 
вищої освіти, що реалізується під час модульної системи оцінювання через проведенням письмової перевірки знань 
(при поточному контролі).
Для досягнення РН в ОП передбачено застосування таких методів оцінювання, як опитування (індивідуальне, 
групове); вирішення тестових завдань аналогічних тестовим завданням ліцензійного іспиту КРОК під час 
практичних занять та протягом регулярних ректорських контролів; вирішення ситуаційних (клінічних) задач; 
складання практичного (клінічного) завдання (навику) на типовому пацієнті в умовах стимуляційного класу та біля 
ліжка хворого в умовах клініки; оцінювання виконання індивідуального завдання. При виставленні поточної оцінки 
за певну тему сумарно враховуються результати аудиторної та позааудиторної роботи, що прописано в програмах 
навчальних дисциплін.
В ОП та НП формами підсумкового контролю є іспит, диференційований залік, залік. 
Підсумкова атестація проводиться у формі ЄДКІ, який здійснюється відповідно до Порядку здійснення ЄДКІ для 
здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» та складається з 
інтегрованого тестового іспиту «КРОК» («КРОК 1» та «КРОК 2»), іспиту з англійської мови професійного 
спрямування та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСКІ) шляхом демонстрування 
практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті або на моделі. В якості 
зовнішніх незалежних експертів і екзаменаторів залучаються представники практичної охорони здоров'я та 
професійних громадських організацій. Результати аналізу атестації випускників ОП щорічно виносяться на 
обговорення Вченою радою ДМІ з метою поліпшення методології навчання і викладання.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

У програмах навчальних дисциплін та силабусах надається інформація щодо форм та методів контролю (вихідного, 
поточного, самостійної роботи, виконання індивідуального завдання), підсумкового контролю, представлено 
перелік контрольних запитань, практичних навичок, тем для самостійної роботи, надано чіткі критерії оцінювання 
за відповідні види діяльності, схема нарахування балів, види робіт та діяльності для отримання додаткових балів, 
включаючи діяльність поза межами ДМІ (неформальна освіта), посилання на рекомендовані основні та допоміжні 
літературні першоджерела.
Задля ефективного оцінювання відповідей здобувачів враховуються в першу чергу їхня повнота і коректність, 
здатність до узагальнення отриманих знань; застосовування правил, методів і принципів пізнання; аналізу і 
інтерпретації анамнестичних та клінічних даних, оцінки додаткової медичної інформації; використання медичної 
термінології; повного та логічного викладання навчального матеріалу. Оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів здійснюється за кількісними критеріями з використанням національної 4-бальної шкали (відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно); 200-бальної шкали та шкали ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F) з урахуванням вимог 
відповідних нормативних документів (наказ МОНУ № 943 від 16.10.2009, Лист МОНУ № 1/9-119 від 26.02.2010, 
Довідник користувача ЄКТС). Проведене анонімне анкетування про зрозумілість критеріїв оцінювання у 2021 р. 
показало, що 52,6% респондентів оцінюють їх на «відмінно», 42,1% - на «добре», а 5,3% - на «задовільно».

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформування здобувачів освіти щодо критеріїв оцінювання та форм контрольних заходів здійснюється на початку 
кожного семестру через представлення у програмах навчальних дисципліни на сайтах кафедр, у силабусах на 
платформі Microsoft Teams 365, на стендах кафедр, викладачем на першому занятті, перед виконанням певного 
завдання, а також під час консультацій перед підсумковими формами контролю. При необхідності може бути 
пояснена гарантом програми, завідувачем кафедри, викладачами й відповідними співробітниками деканату.
Здобувачі отримують інформацію щодо графіку навчального процесу і розкладу занять, які оновлюються у кожному 
семестрі. 
Анонімне анкетування щодо якості освітнього процесу використається як зворотній зв’язок між ДМІ та здобувачем.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація випускників ОП відбувається згідно Положення про організацію освітнього процесу в ДМІ та Положення 
про організацію та порядок проведення підсумкової атестації випускників у ДМІ 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm).
Атестація випускників на ОП здійснюється у формі ЄДКІ, що повністю відповідає вимогам Стандарту вищої освіти. 
ЄДКІ здійснюється згідно Порядку здійснення ЄДКІ для здобувачів освітнього ступеня магістр за спеціальностями 
галузі знань «Охорона здоров’я» та складається з таких компонентів:  інтегрований тестовий іспит «КРОК» 
(проводиться в 2 етапи – «КРОК 1» (оцінюється рівень компетентності із загальнонаукових (фундаментальних) 
дисциплін) та «КРОК 2» (оцінюється рівень компетентності із професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін), 
який оцінює відповідність якості підготовки фахівців стандартам вищої освіти і проводиться Центром тестування 
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при МОЗ України; іспит з англійської мови професійного спрямування, який оцінює компетентність студента з 
володіння професійною англійською і  проводиться Центром тестування при МОЗ України; ОСКІ, який оцінює 
готовність випускника до провадження професійної діяльності відповідно до вимог Стандарту шляхом 
демонстрування практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті або на 
моделі і проводиться в один етап екзаменаційною комісією ДМІ.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується в ДМІ Положенням про організацію освітнього 
процесу та Положенням про організацію та проведення контрольних заходів у ДМІ, наочно деталізується в робочих 
програмах дисциплін, які є доступними на сайті ДМІ та кафедр, та силабусах (доступні на платформі Microsoft Teams 
365). Терміни проведення контрольних заходів регулюються розкладом занять та контрольних заходів, які 
затверджуються навчальним відділом на кожний окремий семестр і встановлюються графіком освітнього процесу.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Механізми забезпечення об’єктивності екзаменаторів і процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
в ДМІ затверджені у Положенні про організацію освітнього процесу, Положенні про порядок запобігання і 
врегулювання потенційного або реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб, Положенні про 
організацію та проведення контрольних заходів та Положенні про антикорупційний комітет. Відповідно до цих 
положень всі посадові особи ДМІ повинні вжити заходів для недопущення появи конфлікту інтересів, а у разі 
виникнення ризику – впродовж однієї доби проінформувати керівні органи ДМІ і вжити необхідних заходів для 
врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів. Для забезпечення фаховості не допускається 
формування екзаменаційної комісії (ЕК) з спеціалістів, які не мають відповідної кваліфікації, наукового звання 
та/або ступеню за відповідним напрямом. З метою об’єктивізації екзаменаторів для проведення іспитів наказом ДМІ 
формується група фахівців. Також для цього застосовується комплексні іспити з шифруванням студентів та 
випадковою перевіркою робіт незалежним викладачем. Один й той самий фахівець не може бути головою ЕК більше 
3 років поспіль. До складу ЕК запрошуються головні профільні спеціалісти МОЗ України та області, представники 
ГО, Центру тестування МОЗ України та роботодавці. При виникненні конфлікту інтересів у члена ЕК - він не має 
права голосу в прийнятті рішення для оцінювання успішності відповідного здобувача освіти. Випадків конфлікту 
інтересів в ДМІ за роки існування ОП не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

В ДМІ порядок повторного складання контрольних заходів регулюється відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу в ДМІ, Положення про організацію та проведення контрольних заходів, Положення про порядок 
поновлення, переведення, відрахування здобувачів, надання академічної відпустки, надання права повторного 
навчання та перерви в навчанні (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-
shho-regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). У разі отримання незадовільної оцінки перескладання 
підсумкового контролю допускається не більше 2 разів. Здобувачу освіти надається дозвіл щодо ліквідації 
академічної заборгованості до початку наступного семестру. Допуск до продовження навчання у наступному 
семестрі без ліквідації академічної заборгованості забороняється. Перескладання підсумкового контролю, на якому 
здобувач освіти отримав позитивну оцінку, можливе лише з урахуванням думки органів студентського 
самоврядування й лише у тому разі, якщо здобувач освіти претендує на диплом з відзнакою на шостому курсі 
навчання. Протягом часу існування ОП «Медицина» було декілька випадків повторного складання екзаменів. 
Зокрема, у 2021 р. екзамен з ОК «Педіатрія» перескладала Перекрест К., з ОК «Патоморфологія» Шевченко С., з ОК 
«Анатомія людини» Митрофанов Д. Залік з Історії України та української культури з першої спроби не отримав 
Беязкой М.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок та право на оскарження результатів проведення контролю в ДМІ  регулюється у затвердженому Положенні 
про організацію освітнього процесу і Положенні про апеляцію результатів підсумкового контролю знань 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). Здобувачі освіти мають право подавати апеляції на будь-яку підсумкову 
оцінку. Вони повинні подати заяву в день оголошення результатів підсумкового контролю. У відповідь на це наказом 
ректора створюється Апеляційна комісія. За умови, якщо комісія виявить факти порушення, що вплинули на 
результат, ректор, не пізніше 6 місяців, може прийняти рішення про скасування результатів і проведення 
повторного контрольного заходу. Протягом часу існування ОП «Медицина» випадків подання здобувачами заяв для 
оскарження результатів контролю зафіксовано не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

У ДМІ питання стандартів, політики та процедура академічної доброчесності встановлені у Положенні про 
академічну доброчесність та Положенні про інтелектуальну власність учасників освітнього процесу 
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(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). Також всі зацікавлені сторони освітнього процесу в питаннях академічної 
доброчесності дотримуються стратегічних засад ДМІ та рішень Біоетичної комісії ДМІ та Антикорупційного комітету 
ДМІ.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Забезпечення механізмів академічної доброчесності в ДМІ включає політику ДМІ, популяризацію принципів 
академічної доброчесності, процедури виявлення випадків академічної недоброчесності, порядок притягнення до 
відповідальності при встановленні фактів академічної недоброчесності, процедуру оскарження рішень щодо 
встановлення факту порушень академічної доброчесності. Дана практика регулюється в ДМІ  Положенням про 
академічну доброчесність, Положенням про виконання здобувачами вищої освіти вимог організації освітнього 
процесу. Всі навчальні, методичні та наукові праці (посібники, підручники, статті) проходять обов’язкову процедуру 
рецензування та перевірки на плагіат. Також на плагіат перевіряються роботи здобувачів освіти протягом 
контрольних заходів та у разі підозри членів ЕК на недоброчесність. Для здійснення цього завдання у ДМІ 
використовується програмно-обчислювальний комплекс Plagiat.lviv.ua або StrikePlagiarism (договір від 09.08.2021 № 
34/21 з ТОВ «ПЛАГІАТ»). За умови порушень в ДМІ академічної доброчесності за наказом ректора створюється 
відповідна комісія, яка розглядає справу і виносить рішення. Протягом 3 робочих днів з моменту повідомлення 
рішення Комісії, особа, яка порушила засади доброчесності, має право подати апеляцію.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Принципи академічної доброчесності затверджені в стратегії та місії ДМІ. Заходи для популяризації академічної 
доброчесності регламентуються  Положенням про академічну доброчесність в ДМІ, що представлене на офіційному 
сайті (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). Вони включають: інформування учасників освітнього процесу про 
необхідність дотримання академічної доброчесності, пропозиції про вибір ВК «Основи академічної доброчесності», 
що передбачено ОП, розміщення на сторінках сайту ДМІ нормативних документів, проведення регулярних 
тематичних вебінарів (https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/akadem%D1%96chna-dobrochesn%D1%96st), 
проведення роз’яснювальної роботи про види порушень академічної доброчесності та  відповідальність за 
порушення; посилення контролю членів ЕК, НПП щодо виявлення запозичень. За результатами анонімного 
анкетування проведеного у 2021 63,2% здобувачів освіти вказали, про оцінку зацікавленості дотримання принципів 
академічної доброчесності у ДМІ на «відмінно», 26,3% - на «добре» і  10,5 – на «задовільно».
Під час викладання ВК «Основи академічної доброчесності», до відома здобувачів доводяться встановлені вимоги 
нормативно-правових актів та відповідні положення ДМІ про академічну доброчесність серед здобувачів освіти та 
відповідальність в разі недотримання академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Процедура у випадках порушення академічної доброчесності у ДМІ затверджена у Положенні про академічну 
доброчесність ДМІ, Положенні про організацію освітнього процесу, Положенні про інтелектуальну власність 
учасників освітнього процесу, Положенні про виконання здобувачами вищої освіти вимог організації освітнього 
процесу (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm).
За фактом порушення академічної доброчесності (за результатами розгляду відповідної службової записки декана 
факультету) в ДМІ наказом ректора створюється Комісія з питань академічної доброчесності, яка розглядає справу. 
За умови порушення академічної доброчесності науково-педагогічними або педагогічними працівниками Комісія з 
питань академічної доброчесності може клопотати перед адміністрацією про відмову у присудженні наукового 
ступеня або присвоєння вченого звання, про позбавлення присудженого наукового ступеня, про відмову у 
оприлюдненні (публікації) результатів наукових досліджень, тощо. За порушення академічної доброчесності 
здобувачем освіти положенням передбачено: попередження, повторне проходження підсумкового оцінювання, 
повторне проходження відповідного освітнього компоненту, відрахування з інституту. За час реалізації ОП ситуацій 
щодо викладачів та здобувачів вищої освіти на ОП, що акредитується, не зафіксовано.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Порядок та процедура конкурсного добору викладачів ДМІ затверджено у Положенні про порядок проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ДМІ 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). Згідно Положення конкурсний добір проводиться на принципах 
відкритості, законності, незалежності, рівності прав, обґрунтованості та об’єктивності. Відповідність викладача 
освітньому компоненту визначається освітньою або професійною компетентністю: спеціальністю відповідно до 
документів про освіту (магістр, спеціаліст), наукового ступеня, вченого звання, а також до досвіду практичної 

Сторінка 15



роботи, наукових публікацій у профільних вітчизняних та закордонних журналах (вимоги Постанови КМУ від 
30.12.15 № 1187 (в редакції Постанови КМУ від 24.03.21 № 365) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності». На ОП «Медицина» викладають досвідчені НПП з відповідним стажем практичної роботи за 
відповідною спеціальністю. На сторінці сайту відділу кадрів ДМІ розміщено нормативну базу та актуальну 
інформацію про наявності вакантних посад та вимоги до кандидатів (https://dmitnm.edu.ua/about-dmi-
tnm/v%D1%96dd%D1%96l-kadr%D1%96v). Наприкінці кожного навчального року визначається рейтинг НПП 
відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінки діяльності кафедри ДМІ» 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Відповідно до Положення про Раду роботодавців у ДМІ роботодавці залучаються до організації та реалізації 
освітнього процесу. Роботодавці входять до складу проектної групи з розробки ОП, приймають участь у ГО та можуть 
надати рецензію на ОП. Протягом розробки ОП 2017 на міжкафедральному засіданні (16.12.16) було враховано 
пропозиції директора ТОВ «Ендотехномед», Березницького В.Я., який наголосив на необхідності дотримання 
відповідності ОК особливостям ринку праці; враховано пропозиції генерального директора КЗ «Міська дитяча 
клінічна лікарня ім. проф. М.Ф. Руднєва» ДМР» Македонського І.О., який надав схему реалізації РН в певних ОК. 
Під час перегляду ОП у 2018 р. протягом міжкафедрального засідання (05.04.18) пропозиції щодо атестації вніс 
генеральний директор КЗ «Міська клінічна лікарня № 16» ДМР» Вишневський В.О. Під час міжкафедрального 
засідання (10.11.20) директором КЗ «Міська клінічна лікарня №4» ДМР» Чебановим К.О. було надано пропозиції 
щодо необхідності врахування тенденції ринку праці, що було враховано в ОП 2021 у ВК «Актуальні питання 
профорієнтації». Представники роботодавців приймають участь у викладанні на ОП: Авєрін Д.І. – лікар онколог 
відділення онкологічного профілю КНП «Міська клінічна лікарня № 4» на погодинних засадах викладає ОК 
«Онкологія»; Кальмус Є.М. – лікар дитячий анестезіолог викладає ОК «Пропедевтика клінічної медицини 
(пропедевтика педіатрії)» на погодинних засадах. Роботодавці шляхом заключення договорів про співпрацю з ДМІ 
створюють належні умови для опанування здобувачами клінічних навичок.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

ДМІ залучає до освітнього процесу на ОП експертів галузі, професіоналів-практиків, представників роботодавців: 
Шумна Т.Є., професор кафедри акушерства, гінекології та педіатрії, викладає ОК 20 і є практикуючим дитячим 
алергологом на 0,25ст. в клініці «JMC»; Жержова Т.А., доцент кафедри акушерства, гінекології та педіатрії, викладає 
ОК 22 і працює акушером-гінекологом на 0,25 ст. в КП «Дніпропетровська обласна дитяча КЛ» ДОР». Товарницька 
Г.О., асистент кафедри акушерства, гінекології та педіатрії, викладає ОК 20 і працює за сумісництвом лікарем-
педіатром на 0,25ст. в КНП "Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва". 
Вишневський В.О., генеральний директор КНП «Новомосковська центральна міська лікарня», д.мед.н., професор, 
лікар-хірург вищої категорії, Родіонов В.К., асистент кафедри хірургічних хвороб, викладають ОК 21 (працює за 
сумісництвом дитячим хірургом на 0,25ст. в КНП "Міська багатопрофільна КЛ матері та дитини ім. проф. М.Ф. 
Руднєва" ДМР). До викладання залучаються експерти галузі: Заслужений лікар України, віце-президент Асоціації 
алергологів та імунологів України Дитятковська Є.М. залучається на громадських засадах до проведення лекцій за 
темами з клінічної імунології та алергології (ОК 17); головний спеціаліст відділу первинної медичної допомоги 
департаменту охорони здоров’я ДМР Мороз Н.О. на громадських засадах прочитала лекцію «Імунізація населення - 
пріоритетний шлях в подоланні COVID-19» в рамках викладання ВК  «Імунопрофілактика».

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

ДМІ сприяє професійному зростанню НПП шляхом створення умов для проходження стажування або підвищення 
кваліфікації, що регламентується у Положенні про підвищення кваліфікації та стажування НПП у ДМІ. 2-5.11.21 р. 
співробітники Широков О., Теплова І., Башта І., Сіразетдінова Г. взяли участь у VII міжнар. конф. "Сучасні тенденції 
розвитку науки і практики", Варна (витрати компенсовано ДМІ). Моніторинг рівня професійної майстерності НПП 
здійснюється кафедрами і аналізується деканом факультету, навчально-методичним відділом з урахуванням думки 
здобувачів освіти, що надається під час анонімного анкетування. Відділ кадрів щорічно звітує про підвищення 
педагогічної кваліфікації. ДМІ має договори із закладами освіти України та зарубіжжя (є членом Міжнародної 
асоціації університетів, договори з Клайпедським університетом, Єреванським університетом міжнародних відносин 
ім. Ан. Ширакаці), в рамках яких створюються належні умови для проходження навчання. ДМІ створює умови для 
фінансового забезпечення професійного розвитку НПП. Декану медичного факультету Писаревській І. та 
заступнику декана Копацькій М. у 2019 було повністю компенсовано витрати за участь у Міжнародній практичній 
конференції «Новітні та інноваційні методи навчання в медицині» (м. Люблін, Польща). Викладачу Богомольній Л. 
було повністю компенсовані витрати за Міжнародне стажування у медичному центрі Галель (Ізраїль, 2019). У ДМІ 
повністю компенсуються витрати НПП на стажування, спеціалізація, публікації у закордонних та вітчизняних 
журналах.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В ДМІ згідно Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і НПП та Положення про 
порядок заміщення вакантних посад під час проходження конкурсу на заміщення вакантних посад та укладанні 
трудового договору враховуються результати підвищення кваліфікації НПП. 

Сторінка 16



В ДМІ діє система рейтингової оцінки діяльності викладачів відповідно до Положення про рейтинг, що враховує 
здобутки у науковій, методичній, організаційній та громадській діяльності, за результатами якої кафедри та 
викладачі з найкращим результатом отримують заохочення. Викладач Коновалова О. отримала фінансову допомогу 
для проходженні навчання за міжнародною програмою підвищення кваліфікації "Internationalization of science in the 
context of international publications" (11.21). Трушенко О. отримав фінансове заохочення для підвищення кваліфікації 
за програмою "Підготовка ЗВО до проходження міжнародних акредитацій за Європейськими стандартами якості" 
(1.22).
Викладачі, які очолюють внутрішні рейтингові списки, відповідно заохочуються, шляхом подання на визнання 
почесними нагородами на рівні регіону та України: Євтушенко Т., Топка Е., Заяць І., Кириченко А., Копацька М., 
Товарницька А. тощо.
ДМІ фінансує публікації науково-практичних результатів досліджень у формі статей у збірнику, який щорічно 
видається у ДМІ – «Актуальні питання медицини». Молодим науковцям оплачуються видання публікацій в 
збірниках, які входять до наукометричних баз. Передбачаються додаткові надбавки за викладання англійською 
мовою.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові ресурси ДМІ достатні для забезпечення досягнення визначених в ОП цілей та РН. Планування їх 
здійснюється щорічно та перспективно. Загальна площа навчальної бази складає 3911,83 м2, що забезпечується 
довгостроковими договорами оренди. В період реалізації ОП було виконано капітальний та поточні ремонти ДМІ 
(більше 3500 м2). 
В ДМІ є 52 навчальні аудиторії, з яких 6 мають площу понад 65 м2. Аудиторії обладнані необхідними дошками, 
меблями, швидкісним інтернетом, проекторами, методичним та матеріально-технічним матеріалом. В ДМІ 
функціонує Центр симуляційних методів навчання з наявністю повного спектру манекенів для відпрацювання 
практичних навичок та складання ОСКІ. Кількість комп’ютерних класів, що використовуються у навчальному 
процесі, – 4, оснащені комп’ютерами у кількості 36 од. Кількість комп’ютерів, які додатково використовуються в 
освітньому процесі по аудиторіях – 48 од. Програмне забезпечення відповідає ліцензійним вимогам.
Інфраструктура ЗВО налічує 10 навчальних баз, оснащених відповідно до вимог ліцензійних умов. Для клінічного 
навчання між ДМІ та чотирма провідними клінічними закладами регіону укладені угоди про співпрацю.
В ДМІ є договори про приготування та організацію харчування, дійсні до 2031. 
Договір на оренду спортзалу дійсний до 2031 р. 
Бібліотечний фонд за спеціальністю «Медицина» відповідає ліцензійним умовам, протягом 2017-2021 придбано 
більше 1500 видань, загальний обсяг бібліотечного фонду - понад 20 тис. одиниць. В бібліотеці надається доступ до 
провідних наукометричних баз даних.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Здобувачі освіти мають вільний і безоплатний доступ до всієї інфраструктури ДМІ. Уся інформація щодо освітнього 
процесу в повній мірі є доступною на сторінках офіційного сайту відповідних підрозділів ДМІ. Здобувачі освіти 
можуть брати участь у конференціях, науково-дослідницьких роботах, симпозіумах, конкурсах, виставках, заходах з 
освітньої, наукової, дослідної, спортивної, громадської, мистецької діяльності ДМІ. Питанням задоволеності 
здобувачів освітнім середовищем приділяється постійна увага протягом міжкафедральних засідань, де запрошені 
здобувачі освіти та представники студентського самоврядування висловлюють свої зауваження і пропозиції. 
Репозитарій, що функціонує відповідно до Положення про репозитарій, надає можливість здобувачам освіти 
отримувати сучасні знання, базуючись на досягненнях НПП ДМІ.
Аналіз результатів анонімного опитування щодо задоволеності здобувачів матеріально-технічним забезпеченням 
ДМІ вказав, що 63,2% респондентів оцінили, як «відмінно», 15,8% - «добре», 21,1% - «задовільно».

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Засади створення безпечного середовища для освіти задекларовано у стратегії ДМІ, Перспективному плані розвитку 
ДМІ на 2021-2026 рр. затверджено у Положенні про куратора академічної групи, 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/m%D1%96s%D1%96ya,-v%D1%96z%D1%96ya,-
strateg%D1%96ya-dm%D1%96-tnm) та Положенні про створення безпечного освітнього середовища та запобігання 
булінгу (цькуванню). Відповідно до положень, одним з принципів функціонування ДМІ є домінування головної 
цінності – життя людини. Це є підставою для забезпечення максимальної безпеки освітнього середовища у ДМІ. Всі 
основні та допоміжні приміщення у ДМІ мають сертифікати і паспорти санітарної та протипожежної безпеки. 
Планово щорічно проводиться оцінка стану виробничого обладнання. Кожний працівник та здобувач освіти 
проходить процедуру ознайомлення з основними правилами техніки безпеки відповідальним працівником закладу 
– інженером з охорони праці. На всіх кафедрах є відповідальний з охорони праці на кафедрі. Він проводить 
інструктаж з техніки безпеки здобувачів освіти на першому занятті та веде необхідну документацію.
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Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Організаційно-освітній зв'язок зі здобувачами у ДМІ здійснюється шляхом формування безпосереднього зв’язку з 
фахівцями деканату, де вони за зверненням (у т.ч. первинним) можуть отримати всю відповідну необхідну 
інформацію (загальні питання (у т.ч. проживання у гуртожитку), організації освітнього процесу, навчально-
методичного забезпечення, тощо). 
Безоплатно надаються послуги: забезпечення здобувачів необхідною документацією для оформлення соціальних 
пільг, надання персональної інформації для контролюючих органів тощо, здійснюється узгодження графіків 
консультацій (у т.ч. при навчанні за індивідуальним планом) та ін. 
В ДМІ всю актуальну інформацію здобувачі освіти та НПП отримують з офіційного сайту (https://dmitnm.edu.ua/for-
students/ogoloshennya-dekanatu). Крім того, на платформі Microsoft Teams 365 здобувачам освіти надають 
навчально-методичну інформацію за профілем дисципліни. 
На сторінках сайту ДМІ (https://dmitnm.edu.ua/for-students/dodatkov%D1%96-osv%D1%96tn%D1%96-ta-
%D1%96nsh%D1%96-platn%D1%96-poslugi) надано інформацію щодо додаткових послуг у ДМІ та можливості 
позанавчальної активності (https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/vixovna-robota/), а на сторінці сайту ДМІ для 
випускників – інформацію щодо можливих баз отримання післядипломної освіти (інтернатури) 
(https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/sp%D1%96vpraczya-z-vipusknikami-dm%D1%96-tn. На сторінці 
https://dmitnm.edu.ua/for-students/granti надано інформацію про актуальні грантові проєкти. 
Під час аналізу результатів анонімного анкетування було встановлено, що рівень задоволеності здобувачів якістю 
наданих освітніх послуг складає в середньому «добре» – 52,65%, «відмінно» серед 36,85% респондентів , 
«задовільно» для 10,5% респондентів. Аналіз результатів анонімного опитування щодо задоволеності здобувачів 
соціальною підтримкою в ДМІ вказав, що 42,1% респондентів оцінили на «відмінно», 36,8% - «добре», 21,1% - 
«задовільно»; щодо інформаційної підтримки – 47,4% оцінили на «відмінно», 47,4% - «добре», 5,2% - «задовільно»; 
консультативної підтримки – 26,3% оцінили на «відмінно», 68,4% - «добре», 5,3% - «задовільно».

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Одним з принципових завдань ДМІ під час освітнього процесу є створення безбар’єрного освітнього середовища, що 
надає змогу особам з особливими потребами отримати безперешкодний доступ до навчання. Зміст цього напряму 
діяльності затверджено у Положенні про організацію освітнього процесу для осіб з особливими освітніми 
проблемами (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). Здобувачів з особливими освітніми потребами протягом часу існування 
ОП «Медицина» не було. Проте, ДМІ створює всі відповідні умови для можливості забезпечення права на освіту цієї 
категорії здобувачів. Встановлює постійні та мобільні пандуси для безперешкодного доступу у приміщення та 
аудиторії. Доступність приміщень ДМІ підтверджено висновками Інституту проектування та будівельних експертиз 
згідно чинного законодавства України (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-
%D1%96nformacz%D1%96yaa/shhodo-dostupnost%D1%96-os%D1%96b-z-%D1%96nval%D1%96dn%D1%96styu-ta-
%D1%96nshix-malomob%D1%96lnix-grup-naselennya). Докладну інформацію також оприлюднено у відповідному 
розділі на офіційному сайті ДМІ.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика у ДМІ щодо попередження та врегулювання конфліктних ситуацій задекларовано у місії, візії та ключових 
цінностях, стратегії розвитку ДМІ. Процедура врегулювання конфліктних ситуацій чітко регламентована низкою 
нормативних документів (Положеннями про попередження і боротьбу з дискримінацією та сексуальними 
домаганнями, про створення безпечного освітнього середовища та запобігання булінгу (цькуванню), про порядок 
розгляду заяв, скарг та пропозицій здобувачів вищої освіти та ін. (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-
%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). За час 
існування ОП у ДМІ випадків конфліктних ситуацій (у т.ч. пов’язаних з дискримінацією, сексуальним домаганням, 
корупцією тощо) не було зафіксовано.
Засади антикорупційної діяльності представлено на сайті ДМІ (https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/anti-
corruption-activities) та регулюються Положенням про антикорупційний комітет 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). Звіт за результатами діяльності антикорупційного комітету щорічно 
представляється НПП ДМІ на засіданні Вченої ради та висвітлюються на офіційному сайті. 
Скарги та пропозиції здобувачі освіти можуть надавати протягом регулярних анонімних анкетувань. Також у ДМІ 
функціонує електронна скринька довіри, яка розміщена на сайті (https://dmitnm.edu.ua/skrinka-doviri).
У ДМІ також приділяється увагу врегулюванню спірних питань при підсумковій оцінці знань здобувачів освіти, що 
затверджено Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm).
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8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

У ДМІ процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентуються 
Положенням про організацію освітнього процесу у ДМІ, Положенням про систему внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДМІ, Положенням про освітньо-професійні програми підготовки 
здобувачів вищої освіти у ДМІ, Положенням про гаранта освітньої програми у ДМІ. Всі положення представлено на 
офіційному сайті ДМІ (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-
regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Згідно Положення про організацію освітнього процесу, Положення про освітньо-професійні програми підготовки 
здобувачів, Положення про гаранта ОП, а також Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДМІ затверджено чіткий порядок моніторингу і періодичного перегляду 
ОП. Зміни в ОП вносяться у вигляді оновлення або модернізації не рідше, ніж раз на 4 роки. ОП «Медицина» за час 
існування оновлювалось тричі: у 2018 р. та двічі у 2021 р. Затвердженню оновленої ОП передує широке обговорення 
із залученням всіх заінтересованих сторін, яке відбувається на міжкафедральних засіданнях, куди запрошуються не 
тільки члени проектної групи з розробки ОП, але й інші стейкхолдери: здобувачі освіти, випускники попередніх 
років, представники студентського самоврядування, академічна спільнота, роботодавці, представники ГО тощо. Такі 
засідання відбулись 06.12.16, 03.02.17, 05.04.18, 10.11.20, 11.12.21, 29.11.21. У процесі роботи над ОП враховуються 
рекомендації під час громадського обговорення та відгуки представників інших ЗВО та роботодавців 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/gromadske-obgovorennya). Крім того, 
враховуються результати анонімних опитувань. 
Пропозиції змін ОП можуть вносити керівництво ДМІ, співробітники, гарант ОП за відсутності вступників на ОП, за 
ініціативи членів проектної групи у відповідь на зміни у професійному середовищі, змін ринку освітніх та 
професійних послуг, за результатами анкетування тощо. Зміни ОП потребують корекції у НП, програмах 
навчальних дисциплін, силабусах, програмах практик тощо.
Останні зміни ОП затверджені на засіданні Вченої ради ДМІ 16.12.21 р. протоколом № 5. Ці зміни пов’язані з 
набранням чинності Наказу МОН України від 08.11.2021 № 1197 «Про затвердження стандарту вищої освіти зі 
спеціальності 222 «Медицина» для другого (магістерського) рівня вищої освіти». Цьому передувало обговорення ОП 
на міжкафедральному засіданні (29.11.21 р., протокол № 2), де гарант ОП «Медицина» Кириченко А.Г. доповіла про 
основні нові вимоги Стандарту, Шумна Т.Є. доповіла про необхідність внесення корекції у матриці відповідності 
щодо компетентностей та РН Стандарту, Трушенко О.С. наголосив на вимогах Стандарту щодо розрахунку бюджету 
часу для клінічних дисциплін відповідно до Стандарту та оновлення НП, зокрема з урахуванням вимог до 30 
кредитів практик, здобувачка та голова студради Святун Н. доповіла про актуальність Стандарту та реальні 
можливості практичної підготовки в умовах Covid-19, зокрема, при збільшенні кредитів практик, Богомольна Л.О. – 
про врахування досвіду акредитації експертами Національного агентства. На ЦМК ДМІ 14.12.21 протоколом № 5 
було затверджено проект ОП «Медицина» зі змінами відповідно до стандарту та оновленого НП. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі освіти залучені до процесу перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості реалізації ОП шляхом 
участі у регулярних міжкафедральних засіданнях, де обговорюється ОП, у розширених засіданнях старостату і 
засіданнях Вченої ради ДМІ, анонімного анкетування та громадських обговорень. 
Здобувачі були включені до складу робочої групи з розробки ОП (затверджено на засіданні Вченої ради ДМІ 24.11.16, 
протокол №4, 29.10.20 протокол № 3). Здобувачі та представники студентського самоврядування мають квоту участі 
у засіданнях вченої ради ДМІ. Під час перегляду ОП у 2018 р. було враховано пропозиції здобувачки Коломацької 
П.В. щодо змісту атестації здобувачів (пропозиції надано на міжкафедральному засіданні 05.04.18, протокол №4). 
Врахування пропозицій від заст. голови студентського самоврядування Святун Н. (засідання від 16.11.20, протокол 
№3) щодо висвітлення аспектів COVID-19, зокрема, теми “Лабораторна діагностика Covid-19” (враховано в ОК 10 
“Мікробіологія, вірусологія та імунологія”, розгляд теми “Covid-19: симптоматика, діагностика, лікування, 
профілактика” (враховано в ОК 17 “Внутрішня медицина”. За результатами громадського обговорення проекту ОП 
(грудень 2020 - січень 2021) було враховано пропозиції здобувачки Чуприни Н. щодо необхідності включення 
питань косметології, що було враховано у ОП 2021 р. за рахунок включення ВК «Основи косметології». Відповідно 
до існуючих Положень в ДМІ представники студентства включаються в склад комісій при поданні апеляції, з 
академічної доброчесності тощо.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Представники студентського самоврядування (ССВ) впливають на зміст ОП та освітньої діяльності шляхом участі у 
міжкафедральних засіданнях, засіданнях Вченої ради, надання пропозицій протягом анонімних опитувань, а також 
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індивідуальних звернень. На розширених засіданнях старостату та студентської ради регулярно обговорюються 
питання оновлення ОП. Такі засідання відбулись 22.12.16 р., 14.11.19 р., 16.11.20 р. Наприклад на розширеному 
засіданні старостату 14.11.19 здобувачка 3 курсу Матічина І. доповіла про потреба створення симуляційних класів, 
що сприяло відкриттю власного Центру симуляційних методів у ДМІ у 2020 р. Протягом розробки ОП 2017 під час 
міжкафедрального засіданні (03.02.17 р., протокол № 3) враховано пропозицію здобувачки Соломенко К. (Голова 
ССВ ДМІ до 09.21), яка доповіла результати розширеного старостату (22.12.2016 р., протокол №3) щодо необхідності 
включити в ОП питання етики та академічної доброчесності. Реалізовано в ОП 2017 р. шляхом впровадження ВК 1.5, 
1.7, 2.10. Було враховано пропозицій від заст. голови ССВ Святун Н. (засідання від 16.11.20, протокол №3) щодо 
висвітлення аспектів COVID-19, зокрема, теми “Лабораторна діагностика Covid-19” (враховано в ОК 10 
“Мікробіологія, вірусологія та імунологія”, розгляд теми “Covid-19: симптоматика, діагностика, лікування, 
профілактика” (враховано в ОК 17 “Внутрішня медицина”. Відповідно до існуючих Положень в ДМІ представники 
студентського самоврядування включаються в склад комісій при поданні апеляції, з академічної доброчесності 
тощо.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці залучені до перегляду ОП за рахунок створення Ради роботодавців і беруть активну участь у процесі 
створення та вдосконалення ОП «Медицина» шляхом безпосереднього обговорення на міжкафедральних 
засіданнях, протягом громадського обговорення та наданням рецензій. Роботодавців включено у склад проектної 
групи з розробки ОП. 
Під час перегляду ОП у 2018 на міжкафедральному засіданні (05.04.18, протокол №4) пропозиції щодо атестації 
вніс генеральний директор КЗ «Міська клінічна лікарня № 16» ДМР» Вишневський В.О. Під час міжкафедрального 
засідання (10.11.20, протокол № 3) генеральним директором КЗ «Міська клінічна лікарня №4» ДМР» Чебановим 
К.О. було надано пропозиції щодо необхідності врахування тенденції ринку праці, що було враховано в ОП 2021 р. у 
ВК «Актуальні питання профорієнтації». Протягом ГО ОП 2021 р. було враховано пропозицію завідувачки 
обласного центру психосоматичних розладів Мороз С.М. щодо внесення ОК «Психіатрія, наркологія» до переліку 
нормативних дисциплін. 
Свої рецензії на ОП 2021 надали Бут Н.О. (В.о. генерального директора КНП «Міська клінічна лікарня № 4» ДМР», 
Власов О.О. Генеральний директор КНП «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР». Під час 
останнього перегляду протягом міжкафедрального засідання (29.11.21) Власов О.О. надав пропозиції щодо 
практичної підготовки в умовах пандемії з урахуванням вимог Стандарту на базі клінічного закладу. Відповідно до 
існуючих Положень в ДМІ роботодавці включаються в склад комісій при поданні апеляції, з академічної 
доброчесності тощо.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Випускників даної ОП ще не було. В ДМІ були випуски здобувачів освіти за ОКР «Спеціаліст» «Лікувальна справа» 
попередніх років. На офіційному сайті ДМІ в підрозділі «для випускників» (https://dmitnm.edu.ua/institute-
activity/sp%D1%96vpraczya-z-vipusknikami-dm%D1%96-tnm) представлено інформацію щодо найбільш визнаних 
клінічних та освітянських баз післядипломної підготовки в інтернатурі. Шляхом заповнення анкети 
(https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSf68MdVF1KsdxL5ed043elNdrqjyd2biZGghKyoAFR7TasBMA/closedfor
m) випускники залишають інформацію щодо їхнього працевлаштування, також, заповнюючи електронну форму на 
сайті ДМІ, вони можуть вказати на недоліки та надати рекомендації для покращення ОП та освітньої діяльності в 
ДМІ. На цій сторінці також представлені відгуки випускників.
Інформації щодо кар’єрного росту випускників ОП також збирається шляхом їхнього безпосереднього опитування 
викладачами та представниками деканату. У такий спосіб вони діляться власним досвідом працевлаштування та 
надають інформацію щодо практичного застосування знань і умінь, що здобули протягом навчання.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Під час проведення внутрішнього моніторингу ОП «Медицина», результати якого доповідались на 
міжкафедральних засіданнях, було виявлено ряд недоліків: 1. Результати анонімного анкетування здобувачів освіти 
вказали, що одним з найбільш складних виявилось питання забезпечення практичної складової після початку 
застосуванням дистанційних технологій в зв’язку з пандемією. Так, 11,3 % здобувачів освіти вказали на складнощі в 
опануванні практичними навичками. У відповідь адміністрацією ДМІ було прийнято рішення, що уможливлює 
використання симуляційного центру для оволодіння практичними навичками під час карантину в індивідуальному 
форматі (малими групами) за заявою здобувачів. 2. Аналіз анкетування здобувачів освіти також виявив, що 13,2% не 
задоволені системою вибору ВК в зв’язку з недобором мінімальної кількості здобувачів для складання академічної 
групи (8 осіб) для вивчення конкретної ВК. Було прийняте рішення про внесення в Положення про порядок та 
умови вибору здобувачами вищої освіти ВК доповнення щодо можливості проведення занять малими групами 
(менше за 8 осіб). 3. Ще одним з недоліків була недостатня активність здобувачів освіти щодо участі у програмах 
міжнародної академічної мобільності. Як наслідок на сайті ДМІ з’явився окремий інформаційний підрозділ, що 
надає актуальну інформацію для здобувачів про грантові пропозиції (https://dmitnm.edu.ua/for-students/granti) та 
протягом 2020-2021 н.р. було проведено ряд консультацій здобувачів відносно порядку подання заяв на участь у 
міжнародних освітніх та професійних проектах.
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Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОП є первинною. Результати даної акредитації будуть обговорені та враховані згідно діючої в ДМІ 
процедури при наступному оновленні ОП.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП «Медицина» шляхом участі у 
міжкафедральних засіданнях, громадських обговореннях, вченій раді ДМІ. Протягом міжкафедрального засідання 
(06.12.16 р.) було враховано пропозиції викладачки Євтушенко Т.В. щодо доцільності включення дисциплін 
«Біоритмологія», «Основи фармакогнозії і фітотерапії», «Основи натуропатії» як ВК. Також з пропозицією 
збільшити кількість годин вивчення англійської мови виступила Філіпенко В.В. (враховано ВК 1.1.). У 2017 р. 
протягом конференції у ДМІ «Актуальні проблеми медицини» проф. Абрамов В. та Назарова Д. доповідали «Про 
значення тестування для об’єктивізації контролю знань», що реалізовано під час навчального процесу за ОП 
«Медицина». На міжкафедральному засідання 03.02.17 р. проф. Коссе В.А. наголосив на необхідності збільшення 
годин практичної підготовки, що було враховано. Протягом міжкафедрального засіданні (29.11.21 р.) Кириченко А.Г. 
доповіла про необхідність внесення корекції у матриці відповідності щодо компетентностей та РН Стандарту, 
Трушенко О.С. наголосив на вимогах Стандарту щодо розрахунку бюджету часу для клінічних дисциплін відповідно 
до Стандарту та оновлення НП, зокрема з урахуванням вимог до 30 кредитів практик, Богомольна Л.О. – про 
врахування досвіду акредитації експертами Національного агентства. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Згідно Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДМІ 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm), колегіальним органом управління ДМІ, який визначає систему та 
затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти є Вчена рада ДМІ. Відповідальність за 
розподіляється наступним чином: кафедри, деканат медичного факультету, навчальний відділ, перший проректор, 
Вчена рада ДМІ.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Публічність інформації про діяльність ДМІ забезпечується згідно з Наказом МОН України від 19.02.2015 №166 
«Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів». На офіційному сайті ДМІ 
розміщується і постійно оновлюється інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, відповідно до вимог 
Закону України «Про вищу освіту» https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-
%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm:
- Положення про організацію освітнього процесу ДМІ 
- Положення про освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти у ДМІ
- Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників у ДМІ
- Положення про планування й облік робочого часу професорсько-викладацького складу у ДМІ
- Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДМІ
- Положення про академічну доброчесність 
- Положення щодо виконання здобувачами вищої освіти вимог організації освітнього процесу
- Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій
- Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін
- Положення про організацію та проведення контрольних заходів
- Положення про використання елементів дистанційного навчання
- Положення про анкетування (опитування) учасників освітнього процесу.
ДМІ ТНМ має офіційну сторінку Facebook та канал Youtube.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/gromadske-obgovorennya

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/specz%D1%96alnost%D1%96-ta-
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11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони програми: 
1. Відповідає Стандарту вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина» для другого (магістерського) рівня вищої 
освіти».
2. Студентоцентрованість.
3. Скерованість на розширення світогляду майбутніх лікарів за рахунок формування пацієнт-центрованого, 
холістичного аналітичного підходу із застосуванням принципів міждисциплінарних освітніх можливостей для 
ефективного використання традиційних та алопатичних методів лікування.
4. Орієнтація на практичну та клінічну підготовку.
5. Сприятливе освітнє середовище та умови навчання.
6. Досвідчений, мотивований і компетентний науково-педагогічний склад, який забезпечує якісну освіту.
7. Сучасна матеріально-технічна база, яка відповідає державним, ліцензійним та галузевим вимогам, здійснюється її 
постійний розвиток та нарощування.
8. Постійний та тісний продуктивний зв'язок зі стейкхолдерами. 
9. Колективна та розподілена дія навчальних дисциплін, методів і результатів навчання.
10. Врахування результатів аналізу відповідності запланованих результатів навчання потребам ринку праці.
11. Якість навчання гарантується системою взаємопов’язаних заходів згідно вимог нормативної документації 
Інституту.
12. Зв’язок освітньої програми з Місією та Планом розвитку вищого навчального закладу.

Слабкі сторони програми:

1. Науково-дослідна сторона реалізації ОП потребує вдосконалення.
2. Недостатня активність здобувачів при реалізації програм міжнародної мобільності.
3. Вдосконалення дистанційних форм навчання: віртуальний пацієнт, віртуальна лабораторія, тощо.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку даної ОП базуються на Місії, візії та стратегії розвитку ДМІ та викладені у Перспективному 
плані розвитку (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/m%D1%96s%D1%96ya,-
v%D1%96z%D1%96ya,-strateg%D1%96ya-dm%D1%96-tnm):
1. Підвищення якості системи фахової підготовки здобувачів вищої освіти, ефективності управління.
2. Приведення якості освітньої діяльності до міжнародних стандартів.
3. Реалізація концепції безпечного освітнього середовища та вмотивованості учасників освітнього процесу.
4. Посилення взаємозв’язку між Інститутом, здобувачами освіти та потенційними роботодавцями.
5. Вдосконалення наукової діяльності.
6. Вдосконалення лікувально-консультативної роботи.
7. Розширення міжнародної інтеграції.
Запровадження неформальної та дуальної форм навчання. Реалізація таких процесів передбачає: 
- опрацювання навчального плану та його компонентів у кредитах, та модернізацією змісту існуючих компонентів
- створення/оновлення двомовного (український та англійський) контенту для дисциплін ОП
- розробку та впровадження в освітній процес нових методик навчання, які спрямовані на забезпечення стійкості 
набутих знань та навичок задля професійної діяльності
- розробку дистанційних курсів для нових дисциплін
- підготовку викладачів кафедри для роботи за передовими європейськими практиками, для формування 
відповідного навчального контенту тощо (включно із проведенням тренінгів)
- залучення стейкхолдерів до модернізації ОП.
Наступною перспективою розвитку є посилення взаємного зв'язку наукової та освітньої складових програми, 
відповідно до стратегічних напрямків: координація і фінансування досліджень, вмотивованість студентів, зростання 
професіоналізму викладачів, інтернаціоналізація тощо. 
Також Інститут планує розвиватися у напрямку впровадження програми MD/PhD, оскільки вона є важливим 
джерелом майбутніх вчених-клініцистів.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
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Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Абрамов Сергій Вікторович

Дата: 14.04.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Радіологія навчальна 
дисципліна

ОК 
16_РП_Радіологія_

мед_2021-.pdf

fBfTI9bTuqOPNdVG
rJohkt0CKntKyKRw
WNqXUqAaXMI=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX. VESA- 1 од, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
од., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Набори рентгенограм та 
електронна база променевих 
досліджень (рентгенограми, КТ, 
МРТ, УЗД і т.д.), негатоскопи (3 
од.).

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОК 1._РП_Укр мова 
(за проф. 

спрямуванням) 1 
мед,  англ_ .pdf

sXqRgifShrb4aupDd
YVo34r2tF1MS23BXs

Jng6BMNIY=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор LG 22MP58VQ-P – 1 од., 
2018 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX. VESA- 1 од, 2020 р.;
Ноутбук Acer Extensa EX 2540-
30LY(NX.EFHEV 033) – 1 од., 2019 
р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Граматичні таблиці, схеми, 
зразки документів

Анатомія людини навчальна 
дисципліна

ОК 7._РП 
Анатомія_1-2 

мед_маг_2021..pdf

gnJmbFMRGfQdCwk
374RXQN6EDGZZ3
A9Q5tto9fZvxVA=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
од., 2019 р.;
ПК M110.I3-7100/86b/1206d 
DVDV6A.HDMI MATK - 1 од, 2020 
р.;
Ноутбук HP 250 G8 15FVA/i3-
100561/8/256 intel HD WC 
HD/DOS/V – 1 од., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Комп’ютерний клас (5 
комп’ютерів).
Ліцензійне програмне 



забезпечення:
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Стенди-5
Муляжі – 10,
Динамометр ручний - 1
Таблиці-20
Учбові стенди – 2
Тонометр -1 
Стенди планшети-32 од
Муляжі-3 од
Скелет людини-1 од
Черепи-11 од
Частини черепа-12 од
Кістки верхніх кінцівок-3 од
Кістки нижніх кінцівок-3 од
Нижня щелепа-7 од
Скелет хребтів-5 од
Кістки грудної клітини-3 пари
Гліцеринові трупні препарати 
верхніх кінцівок-4 од
Гліцеринові трупні препарати 
нижніх кінцівок-2 од
Гліцеринові трупні препарати 
голови-3 од
Гліцеринові трупні препарати 
дитини-1од
Гліцеринові трупні препарати з 
системи артрології-1од
Гліцеринові трупні препарати 
органів травної системи-1од
Гліцеринові трупні препарати 
органів дихальної системи-1од
Гліцеринові трупні препарати 
органів сечостатевої системи-
1од
Гліцеринові трупні препарати 
мозку та серця-1од

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

навчальна 
дисципліна

ОК 
20_РП_Педіатрія.

pdf

mZdc3xg51g2urNGW
dX5A5OJdDxXB+fHl

1MB8zgjbOqc=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 3 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 3 од, 2020 р.;
Ноутбук 15FVA/i3-
1005G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/U A/Asteroid 
Silver HP 250 Gb – 3 од, 2020 р.
Проектор Acer  X1227 (DLP. XGA. 
400lm) – 1 од., 2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Учбова модель руки для ін’єкцій – 
1 од
Манекен-тренажер «Basic 
Buddy» - 1 од
Тренувальний автоматичний 
зовнішній дефібрилятор і3-Т – 1 
од.
Тренажер для серцево-легеневої 
реанімації новонародженого з 



контролем – 1од.
Манекен немовляти, хлопчик – 
1од. 
Тренажер новонародженого – 1од.
Фантом новонародженого – 1 од.
Модель-фантом по догляду за 
новонародженим – 1 од.
Лялька педіатрична – 1 од.
Ляльки-муляжі – 1 од.
Молочна залоза ліва, з пухлиною 
– 1од.

Хірургія навчальна 
дисципліна

ОК 
21_РП_Хірургія.pdf

2d3fxJw66j11oaftGM
nMYL+Y0DgY56efS

UgxkVTl5O4=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор LG 22MP58 VQ-P – 3 од., 
2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX. VESA- 3 од, 2020 р.;
Ноутбук НP 15s-eq1000ua Natural 
Silver (28Z66EA) – 2 од., 2021 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Стетоскоп з двосторонньою 
головкою – 2 од
Стетоскоп з односторонньою 
головкою – 3 од
Стетоскоп Рапопорта Paramed 
– 1 од
Стетоскоп Рапопорта LD 
SteTime – 1 од
Тонометр механічний LD-70 – 1 
од
Тонометр механічний LD-71 – 1 
од
Тонометр механічний 
ПроМедика – 1 од
Пристрій для переливання крові 
– 3 од
Системи для переливання крові 
та плазмозамінних розчинів – 3 
од
Ножиці, голкотримач, джгут – 
25 од
Модель-імітатор для жіночої 
катетеризації -1 од.
Модель-імітатор для чоловічої 
катетеризації  - 1 од.
Дитяча модель для 
катетеризації (чоловіча і 
жіноча) – 1 од.
Тренажер «Тарас -15Д» 
торс+індикація дій на грудині 
(2017) – 1 од.
Модель кишківника -1 од.
Модель мозку людини – од.
Модель торс людини 45 см – 1 од
Модель голови в ростині – 1 од.
Тренажер-модель жіночого тазу 
для постановки клізм і 
внутрішньо м’язових ін’єкцій – 1 
од
Учбова модель руки для ін’єкцій – 
1 од
Манекен-тренажер «Basic 
Buddy» - 1 од
Тренувальний автоматичний 
зовнішній дефібрилятор і3-Т
Тренажер для серцево-легеневої 
реанімації новонародженого з 



контролем
 Аускультаційний тренажер зі 
стетоскопом – 1 од.
Джгути кровоспинні турнікетні 
– 5 од.
Джгути Есмарха кровоспинні 
артеріальні (резинова стрічка) – 
5 од
Набір для визначення груп крові: 
планшетки, предметне скло, 
флакон з 0,9% розчином NCl, 
цоліклон анти-А, цоліклон анти-
В, цоліклон анти-D, шприц 5 мл, 
піпетки, флакон з антисептиком 
– 5 наборів
Шина Дітерікса іммобілізаційна 
(для нижніх кінцівок) – 1 од.
Назогастральний інтубаційний 
зонд – 3 од.
Шлунковий зонд – 3 од.
Бинти еластичні для накладання 
пов’язок – 5 од.
Бинти медичні марлеві 
(нестерильні середні) для 
накладання пов’язок – 5 од.

Акушерство та 
гінекологія 

навчальна 
дисципліна

ОК 
22_РП_Акушерств

о і гінекологія.pdf

+OdmIWPn40jckkw
BWSr0d3enuE03bev

GqBOWi/9wG14=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор LG 22MP58 VQ-P – 3 од., 
2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 3 од, 2020 р.;
Ноутбук НP 15s-eq1000ua Natural 
Silver (28Z66EA) – 2 од., 2021 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Модель-імітатор навчання 
методам гінекологічного 
обстеження – 1 од
Набір шийок матки
Набір маток
Модель-імітатор навчання 
методам акушерського 
обстеження -1 од.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

навчальна 
дисципліна

ОК 
23_РП_Соціальна 

медицина, 
громадське 
здоров'я.pdf

QcT/+OdPi/LGOkm
SRP/IhkX9UwyXn6J

T1W/kcEAqi2g=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 од, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
од., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Телевізор ARTEL мод. «TV LED 
50AU20H»– 1 од., 2021 р.



Методичне забезпечення на 
електронному носії – 1 од.

Оториноларингологія навчальна 
дисципліна

ОК 
24_РП_Оторинола
рингологія_маг_20

21.pdf

GQ4xrrWz/8bEekc13
vWWRlAGvgf6f6rKY

oMb2lTbmKA=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 од, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
од., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
ЛОР-установка NET-1100 / 
2018рік.

Офтальмологія навчальна 
дисципліна

ОК 
25_РП_Офтальмол
огія_маг_2021.pdf

ruGTYp+hpBnHXM
MuGycS2y1Glf/sCdjn

lZHLBgCIkWA=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 од, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
од., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Щілинні лампи – 2 од., 
Офтальмоскоп – 5 од., 
Набори оптичних стекол – 3 од.
Набір офтальмологічних пробних 
лінз для окулярів. 
Рефрактометр, 
Модель мікроанатомії ока - 1 од., 
2019 р.
Модель ока, збільшена у 3 рази – 1 
од., 2019 р.
Лінза для непрямої 
офтальмоскопії OI-HM 78D.

Неврологія навчальна 
дисципліна

ОК 
26._РП_Неврологія

_4 
мед_маг_2021.pdf

OZ0URzk5yG9T8tXv
9d2S4FMqAD2B6ssp

nWvsFwU3E1U=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 3 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 3 од, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
од., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 



програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Цифровий фотоапарат Nikon с 
відеозаписом, 
Електроенцефалографічні 
комплекси «Нейроком» (19 –
канальні) – 2од.
Доплерограф (Франція).
Реограф РПГ-2-02.

Психіатрія, наркологія навчальна 
дисципліна

ОК 
27._РП_Психіатрія

,наркологія._4 
мед_маг_2021.pdf

P0eiOQRL/ehPAXzS
5i+s3Gj8rGsA0SjJ36

KqySsSoZ0=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 3 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 3 од, 2020 р.;
Ноутбук 15FVA/i3-
1005G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/U A/Asteroid 
Silver HP 250 Gb – 3 од, 2020 р.
Проектор Acer  X1227 (DLP. XGA. 
400lm) – 1 од., 2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Відеокамера Panasonic Р-500 – 8 
од.
Записи з камер спостереження як 
методичне забезпечення на 
електронному носії – 5 од.

Інфекційні хвороби навчальна 
дисципліна

ОК 
28_РП_Інфекційні 

хвороби.pdf

eIG6oHLnMlc54NCx
5c+L25Am1pu+2oK
M0FrqF8PUKa8=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 од, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
од., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Методичне забезпечення на 
електронному носії – 1 од.

Онкологія навчальна 
дисципліна

ОК 
29_РП_Онкологія.p

df

Bsw9KKFKoPOcOOf
UeWsGkhPO7TFtxo
QywF79WrMeGoA=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор LG 22MP58 VQ-P – 3 од., 
2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 3 од, 2020 р.;
Ноутбук НP 15s-eq1000ua Natural 
Silver (28Z66EA) – 2 од., 2021 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 



інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Стетоскоп з двосторонньою 
головкою – 2 од
Стетоскоп з односторонньою 
головкою – 3 од
Стетоскоп Рапопорта Paramed 
– 1 од
Стетоскоп Рапопорта LD 
SteTime – 1 од
Тонометр механічний LD-70 – 1 
од
Тонометр механічний LD-71 – 1 
од
Тонометр механічний 
ПроМедика – 1 од
Пристрій для переливання крові 
– 3 од
Системи для переливання крові 
та плазмозамінних розчинів – 3 
од
Ножиці, голкотримач, джгут – 
25 од
Модель-імітатор для жіночої 
катетеризації -1 од.
Модель-імітатор для чоловічої 
катетеризації  - 1 од.
Дитяча модель для 
катетеризації (чоловіча і 
жіноча) – 1 од.
Тренажер «Тарас -15Д» 
торс+індикація дій на грудині 
(2017) – 1 од.
Модель кишківника -1 од.
Модель мозку людини – од.
Модель торс людини 45 см – 1 од
Модель голови в ростині – 1 од.
Тренажер-модель жіночого тазу 
для постановки клізм і 
внутрішньо м’язових ін’єкцій – 1 
од
Учбова модель руки для ін’єкцій – 
1 од
Манекен-тренажер «Basic 
Buddy» - 1 од
Тренувальний автоматичний 
зовнішній дефібрилятор і3-Т
Тренажер для серцево-легеневої 
реанімації новонародженого з 
контролем
Аускультаційний тренажер зі 
стетоскопом – 1 од.
Джгути кровоспинні турнікетні 
– 5 од.
Джгути Есмарха кровоспинні 
артеріальні (резиова стрічка) – 5 
од
Набір для визначення груп крові: 
планшетки, предметне скло, 
флакон з 0,9% розчином NCl, 
цоліклон анти-А, цоліклон анти-
В, цоліклон анти-D, шприц 5 мл, 
піпетки, флакон з антисептиком 
– 5 наборів.
Шина Дітерікса іммобілізаційна 
(для нижніх кінцівок) – 1 од.
Назогастральний інтубаційний 
зонд – 3 од.
Шлунковий зонд – 3 од.
Бинти еластичні для накладання 
пов’язок – 5 од.
Бинти медичні марлеві 
(нестерильні середні) для 
накладання пов’язок – 5 од.

Травматологія і навчальна ОК ze4cPzoLfLn0Wtckla Комп’ютерне забезпечення:



ортопедія дисципліна 30_РП_Травматол
огія і 

ортопедія_мед_ма
г_ 2021.pdf

bNRvM8lnBGSgxHlt
FRrqHDnxE=

Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 од, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
од., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Таблиці – 38 од. Муляжи – 2 од. 
Моделі – 2 од.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

навчальна 
дисципліна

ОК 
31_РП_Анестезіоло
гія та інтенсивна 

терапія.pdf

pQCC6jBE8ejSYWJO
YrIEZjNAwTubS/P3J

Tgd5BLh4qA=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 од, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
од., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Манекени для відпрацювання 
навичок серцево-легеневої 
реанімації з індикацією – 3 од. 
Автоматичний зовнішній 
дефібрилятор, 2020 р. – 1 од. 

Екстрена та 
невідкладна допомога

навчальна 
дисципліна

ОК 
32_РП_Екстрена і 

невідкладна 
медична 

допомога.pdf

O9zVQvmqsjIL+zL5o
hEmOzwAnlBi81iGn

5pMZFnD2kY=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 од, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
од., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Манекен-тренажер «Basic 
Buddy» – 1 од., 2020 р
Тренажер «Тарас-15Д»  торс + 
індикація дій на грудині – 1 од., 
2020 р.
Модель торс людини  45 см – 1 
од., 2020 р.
ЕКГ - апарат MIDAC 6/12 у 
комплекті з оптичним диском з 
програмним забезпеченням та 
печатним пристроєм – 1 од., 
2018 р.
Дефібрилятор тренувальний 
автоматичний зовнішній  – 1 од., 
2020 р.
Аускультаційний тренажер зі 
стетоскопом – 1 од., 2020 р.
Стетоскоп з односторонньою 
головкою – 3 од., 2021 р.



Тонометр механічний  LD-70 – 1 
од., 2021 р.
Тонометр механічний  LD-71 – 1 
од., 2021 р.
Набір інструментів для 
трахеотомії – 1 од.
Ендотрахеальна трубка – 1 од.
Дихальний мішок типу «Амбу» з 
маскою – 1 од.
Повітровід  ротогорловий – 1 од.
Пульсоксиметр – 1 од.
Учбова модель руки для ін’єкцій – 
1 од., 
Катетери внутрішньовенні – 3 
од.
Джгути - турнікети  
кровоспинні – 5 од. 
Шина Крамера металева 
драбинчаста універсальна – 5 од.
Шина Дітерікса іммобілізаційна 
(для нижніх кінцівок) – 1 од.
Пристрій для переливання крові 
та плазмозамінних розчинів – 3 
од.
Системи для переливання крові 
та плазмозамінних розчинів – 3 
од.

Догляд за хворими навчальна 
дисципліна

ОК 33_РП_Догляд 
за хворими.pdf

KTQ5cVuNManiHKC
ybEWKScoow/b1ZDz

9DXQ/afL8L44=

Манекен-тренажер «Basic 
Buddy» – 1 од., 2020 р
Тренажер «Тарас-15Д»  торс + 
індикація дій на грудині – 1 од., 
2020 р.
Модель торс людини  45 см – 1 
од., 2020 р.
ЕКГ - апарат MIDAC 6/12 у 
комплекті з оптичним диском з 
програмним забезпеченням та 
печатним пристроєм – 1 од., 
2018 р.
Дефібрилятор тренувальний 
автоматичний зовнішній  – 1 од., 
2020 р.
Тренажер для аускультації 
підлітка – 1 од.
Педіатричний тренажер для 
аускультації – 1 од
Тренувальний автоматичний 
зовнішній дефібрилятор і3-Т – 1 
од.
Тренажер для серцево-легеневої 
реанімації новонародженого з 
контролем – 1 од.
Манекен немовляти, хлопчик – 
1од. 
Тренажер новонародженого – 1од.
Фантом новонародженого – 1 од.
Модель-фантом по догляду за 
новонародженим – 1 од.
Лялька педіатрична – 1 од.
Льльки-муляжі – 1 од.
Молочна залоза ліва, з пухлиною 
– 1од.

Сестринська практика навчальна 
дисципліна

ОК 
34_РП_Сестринськ

а практика.pdf

f/mcytFRmU3478hN
W8lgIo1UUrzsdEjOq

eQrM5RoSNY=

Манекен-тренажер «Basic 
Buddy» – 1 од., 2020 р
Тренажер «Тарас-15Д»  торс + 
індикація дій на грудині – 1 од., 
2020 р.
Модель торс людини  45 см – 1 
од., 2020 р.
ЕКГ - апарат MIDAC 6/12 у 
комплекті з оптичним диском з 
програмним забезпеченням та 
печатним пристроєм – 1 од., 
2018 р.
Дефібрилятор тренувальний 
автоматичний зовнішній  – 1 од., 
2020 р.
Тренажер для аускультації 
підлітка – 1 од.



Педіатричний тренажер для 
аускультації – 1 од
Тренувальний автоматичний 
зовнішній дефібрилятор і3-Т – 1 
од.
Тренажер для серцево-легеневої 
реанімації новонародженого з 
контролем – 1 од.
Манекен немовляти, хлопчик – 
1од. 
Тренажер новонародженого – 1од.
Фантом новонародженого – 1 од.
Модель-фантом по догляду за 
новонародженим – 1 од.
Лялька педіатрична – 1 од.
Льльки-муляжі – 1 од.
Молочна залоза ліва, з пухлиною 
– 1од.
Учбова модель руки для ін’єкцій – 
1 од., 
Катетери внутрішньовенні – 3 
од.
Джгути - турнікети  
кровоспинні – 5 од. 
Шина Крамера металева 
драбинчаста універсальна – 5 од.
Шина Дітерікса іммобілізаційна 
(для нижніх кінцівок) – 1 од.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

навчальна 
дисципліна

ОК 
19_РП_Загальна 

практика (Сімейна 
медицина).pdf

PIseokQCrgqRRHZv
BNYp/2Spl9BAJ71fe

H2PBdBls9Q=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 3 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 3 од, 2020 р.;
Ноутбук 15FVA/i3-
1005G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/U A/Asteroid 
Silver HP 250 Gb – 3 од, 2020 р.
Проектор Acer  X1227 (DLP. XGA. 
400lm) – 1 од., 2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
ЕКГ-апарат MIDAC 6/12 у 
комплекті з оптичним диском з 
програмним забезпеченням та 
печатним пристроєм- 
представлене обладнання 
використовується: на темах 
«Первинна артеріальна 
гіпертензія, «Вторинна 
артеріальна гіпертензія», для 
демонстрації техніки 
накладання електродів, 
особливостей проведення самої 
процедури, а також для 
подальшої оцінки отриманих 
результатів у хворих з 
патологією серцево-судинної 
системи
Аускультаційний тренажер зі 
стетоскопом – 1 од., 2020р.
Монітор пацієнта HeACO SP10 – 
1 од., 2020р.
Портативна цифрова 
ультразвукова система 
SonoScape A6 з конвексним 
датчиком С352 апертура 60 мм- 
1 од., 2018р
Електричний Тонометр - 
представлене обладнання 
використовується: на темах 



«Первинна артеріальна 
гіпертензія, «Вторинна 
артеріальна гіпертензія», для 
демонстрації техніки 
вимірювання артеріального 
тиску, особливостей проведення 
самої процедури, а також для 
подальшої оцінки отриманих 
результатів у хворих з 
патологією серцево-судинної 
системи.
Стетоскоп з двосторонньою 
головкою – 2 од
Стетоскоп з односторонньою 
головкою – 3 од
Стетоскоп Рапопорта Paramed 
– 1 од
Стетоскоп Рапопорта LD 
SteTime – 1 од
Тонометр механічний LD-70 – 1 
од
Тонометр механічний LD-71 – 1 
од
Тонометр механічний 
ПроМедика – 1 од

Виробнича лікарська 
практика

навчальна 
дисципліна

ОК 
35_РП_Виробнича 

лікарська 
практика.pdf

+PjG+CcJzty7BbA/ia
Iy2WGqCx4zRwgy71

BK/En/H2M=

Автоматичний зовнішній 
дефібрилятор, 2020 р. – 1 од.
Аускультаційний тренажер зі 
стетоскопом – 1 од., 2020 р.
Дефібрилятор тренувальний 
автоматичний зовнішній  – 1 од., 
2020 р.
Дитяча модель для 
катетеризації (чоловіча і 
жіноча) – 1 од.
Дихальний мішок типу «Амбу» з 
маскою – 1 од.
ЕКГ - апарат MIDAC 6/12 у 
комплекті з оптичним диском з 
програмним забезпеченням та 
печатним пристроєм – 1 од., 
2018 р.
Ендотрахеальна трубка – 1 од.
Манекени для відпрацювання 
навичок серцево-легеневої 
реанімації з індикацією – 3 од. 
Манекен-тренажер «Basic 
Buddy» – 1 од., 2020 р
Модель голови в ростині – 1 од.
Модель імітатор для 
катетеризації сечового міхура 
жінки – 1 од.
Модель імітатор для 
катетеризації сечового міхура 
чоловіка – 1 од.
Модель кишківника -1 од.
Модель мозку людини – од.
Модель торс людини  45 см – 1 
од., 2020 р.
Модель-імітатор для жіночої 
катетеризації -1 од.
Модель-імітатор для чоловічої 
катетеризації  - 1 од.
Модель-імітатор навчання 
методам акушерського 
обстеження -1 од.
Модель-імітатор навчання 
методам гінекологічного 
обстеження – 1 од
Набір інструментів для 
трахеотомії – 1 од.
Набір маток
Набір шийок матки
Педіатричний тренажер для 
аускультації – 1 од.
Педіатричний тренажер з 
підтримки життєдіяльності – 1 
од.
Повітровід  ротогорловий – 1 од.
Пристрій для переливання крові 



– 3 од 
Пульсоксиметр – 1 од.
Стетоскоп з односторонньою 
головкою – 3 од., 2021 р.
Тонометр механічний  LD-70 – 1 
од., 2021 р.
Тонометр механічний  LD-71 – 1 
од., 2021 р.
Тренажер «Тарас -15Д» 
торс+індикація дій на грудині 
(2017) – 1 од.
Тренажер для аускультації 
підлітка – 1 од.
Тренажер для серцево-легеневої 
реанімації з контролем – 1 од.
Тренажер для серцево-легеневої 
реанімації новонародженого з 
контролем – 1 од.
Тренажер-модель жіночого тазу 
для постановки клізм і 
внутрішньо м’язових ін’єкцій – 1 
од
Тренувальний автоматичний 
зовнішній дефібрилятор і3-Т – 1 
од.
Учбова модель руки для ін’єкцій – 
1 од., 2020 р.

Фтизіатрія навчальна 
дисципліна

ОК 
18_РП_Фтизіатрія

_5 мед_маг 
2021.pdf

p0FoIBzp4KBIe2J17l
s8zxT4xeKdibY4z9/O

jNoKx04=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор LG 22MP58 VQ-P – 2 од., 
2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 2 од, 2020 р.;
Ноутбук НP 15s-eq1000ua Natural 
Silver (28Z66EA) – 2 од., 2021 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Негатоскоп НТ-86 м, 2017 р. 1 од. 
Мікроскоп МБР-3, 1 од. 
Мікроскоп Біолам, 1 од. 
Муляж,  5 од. 
Рентгенівські знімки ОГК. 
Комп’ютерні томограми ОГК.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОК 2._РП_Англ. 
мова  як іноземна 

(за проф. 
спрямуванням) 1-2 

мед, 1 стом 
вітч_.pdf

YQP95SWXXes3qIl1
FQn3EhBBn5qpM9n

EyF6pvzUkvB0=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX. VESA- 1 од, 2020 р.;
Ноутбук Acer Extensa EX 2540-
30LY(NX.EFHEV 033) – 1 од., 2020 
р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Презентації лекцій,  граматичні 



таблиці, тематичні плани 
лекцій і семінарських занять. 
Методичні розробки для 
викладачів та методичні 
вказівки для студентів для 
підготовки до семінарських 
занять. 
Контрольні питання, тести, 
ситуативні завдання

Латинська мова та 
медична термінологія

навчальна 
дисципліна

ОК 
3_РП_Латинська 

мова і 
термінологія.pdf

TKoUtC3XbbnxEFtcI
EC+lkHuQjszlbFlhE

XwpVR93do=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX. VESA- 1 од, 2020 р.;
Ноутбук Acer Extensa EX 2540-
30LY(NX.EFHEV 033) – 1 од., 2020 
р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Презентації лекцій, граматичні 
таблиці, тематичні плани 
лекцій і семінарських занять. 
Методичні розробки для 
викладачів та методичні 
вказівки для студентів для 
підготовки до семінарських 
занять. 
Контрольні питання, тести, 
ситуативні завдання.

Медична біологія навчальна 
дисципліна

ОК 4._РП Медична 
біологія_маг_ 
мед_2021.pdf

S+lY0VhIVeMivoLP2
T4dS7bKfLZ76YohH

vVhql95gdI=

Комп’ютерне забезпечення:
Ноутбук HP 250 G8 15FVA/i3-
100561/8/256 intel HD WC 
HD/DOS/V – 2 од., 2021 р.
Ліцензійне програмне 
забезпечення:
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Мікроскопи:
Мікроскоп PRIMO STAR –  5 од., 
2016р.
Мікроскопи – 5 од.
Вологі біологічні препарати – 100 
од.
Мікропрепарати – 430 од.
Муляжи сколексів гельмінтів – 9 
од.
Макети ДНК - 2 од.
Комплекти муляжів 
«Онтогенез» -  2 од.
Стенди – 6 од.
Мультимедійний проектор -1 од, 
2018 р. 
Дозатори – 15 од.

Медична хімія навчальна 
дисципліна

ОК 
5._РП_Мед_хімія_

2DiSGhrH6aUOTh6c
t8NIa29aB5MsVdYs

Комп’ютерне забезпечення: 
Ноутбук HP 250 G7 156FM/13-



мед_маг_2021.pdf B64zrHIfSvQ= 100561/8/256/Intel HD/DOS – 3 
од, 2021 р.
Проектор мультимедійний Acer  
X1227 (DLP. XGA. 400lm) - 3 од, 
2020 р.
ПК G6400.8GB 120GBSSD. mATX 
400W – 7 од, 2020р.
Телевізор ARTEL мод. «TV LED 
50AU20H»– 1 од., 2021 р.
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Обладнання на 6 робочих місць:
Обладнання для практичних 
занять: Система аналізу Bio Doc 
Analyze комплексна; Система 
вертикального електрофорезу 
10.10 см з модулем для Вестерн-
блотингу (2019);                 
Фотометр Microlab 200,
Сушильна шафа, 
Аквадистилятор Д-4, 
Дистилятор, 
Низькотемпературна камера,
Холодильник  Атлант  ХМ-40 - 
1од  ; 
Ваги аналітичні VIBRA з 
внутрішнім калібруванням, 
Ваги лабораторні VIBRA з 
зовнішнім калібруванням, 
Вимірювач Есо Scan pH-5 з 
датчиком (2018); 
Аналізатор якості повітря 
(2020); 
Аналізатор гематологи. 
автомат з блоком живлення;  
Аналізатор імуноферментний 
HUMARCAER  (2020); 
Детектор газів Cl2  GD-09FCl2 
(2020); 
Дозатор-автомат - 9од  (2001);
Електроаспіратор ASA-2M 
(2020); 
Йономер - 5од (2001); 
Камера для електрофорезу 
(2000);  
Контролер СО2, AZ-7530  (2020); 
Спектрофотометр ULAB 102UV 
(2019); 
Спектрофотометр V1100D 
(2018);
Термостат - 6од; 
Фотометр стартовий eXact 
Micro20  (2020); 
ФЕК КПК-2 - 1од; 
Центрифуги – 6 од ; 
Витяжна шафа - 10од; 
Низькотемпературна камера.

Біологічна та 
біоорганічна хімія

навчальна 
дисципліна

ОК 
6._РП_Біологічна 
та біоорганічна 

хімія_маг_мед_202
1.pdf

aQRE0XCrojuk5xTc
NTcmLrXWVBLClv4

9PMpHqUccujI=

Комп’ютерне забезпечення: 
Ноутбук HP 250 G7 156FM/13-
100561/8/256/Intel HD/DOS – 3 
од, 2021 р.
Проектор мультимедійний Acer  
X1227 (DLP. XGA. 400lm) - 3 од, 
2020 р.
ПК G6400.8GB 120GBSSD. mATX 
400W – 7 од, 2020р.
Телевізор ARTEL мод. «TV LED 
50AU20H»– 1 од., 2021 р.
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 



використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Обладнання для практичних 
занять: Система аналізу Bio Doc 
Analyze комплексна; Система 
вертикального електрофорезу 
10.10 см з модулем для Вестерн-
блотингу (2019);                 
Фотометр Microlab 200,
Сушильна шафа, 
Аквадистилятор Д-4, 
Дистилятор, 
Низькотемпературна камера,
Холодильник  Атлант  ХМ-40 - 
1од  ; 
Ваги аналітичні VIBRA з 
внутрішнім калібруванням, 
Ваги лабораторні VIBRA з 
зовнішнім калібруванням, 
Вимірювач Есо Scan pH-5 з 
датчиком (2018); 
Аналізатор якості повітря 
(2020); 
Аналізатор гематологи. 
автомат з блоком живлення;  
Аналізатор імуноферментний 
HUMARCAER  (2020); 
Детектор газів Cl2  GD-09FCl2 
(2020); 
Дозатор-автомат - 9од  (2001);
Електроаспіратор ASA-2M 
(2020); 
Йономер - 5од (2001); 
Камера для електрофорезу 
(2000);  
Контролер СО2, AZ-7530  (2020); 
Спектрофотометр ULAB 102UV 
(2019); 
Спектрофотометр V1100D 
(2018);
Термостат - 6од; 
Фотометр стартовий eXact 
Micro20  (2020); 
ФЕК КПК-2 - 1од; 
Центрифуги – 6 од ; 
Витяжна шафа – 10 од; 
Низькотемпературна камера.

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

навчальна 
дисципліна

ОК 
8_РП_Гістологія.p

df

6ctALjbJJwnnWpKg
+TwfTp/5xKxnQnbX

Yv3VTqYEF+Y=

Комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання: 
Комп’ютерний клас (5 
комп’ютерів).
Проектор Epson EB -980w – 1 од 
(2019 рік), 
Ліцензійне програмне 
забезпечення:
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Мікроскоп MICROmed Fusion FS – 
7520 – 3 од.
Мікроскопічні препарати – 200 
од. 
Мікроскопи Primo Star, 



бінокулярні – 15 од.
Телевізор ARTEL мод. «TV LED 
50AU20H» – 1 од., 2021 р.
Методичне забезпечення на 
електронному носії – 1 од.
Гістологічні препарати - 20 од

Фізіологія навчальна 
дисципліна

ОК 
9._РП_Фізіологія_м

ед_маг_2021.pdf

qxc6aSFEYG0BP1Z91
cxHLsHDiN/3aLeId

w38vGBoLZY=

Комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання: 
Комп’ютерний клас (5 
комп’ютерів).
Проектор Acer  X1227 (DLP. XGA. 
400lm) – 1 од, 2020 р., 
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Динамометр ручний – 1 од.
Учбові стенди – 2 од.
Тонометр -7 од.
Комплект “Резус-1” – 1 Таблиця 
Сивцева-Головіна -1 од.
Периметр Форстера - 1 од.
Таблиця Бенедикта – 1 од 
Комплект для аналізу крові -1
Метроном-1 од
Психотахометр-1 од
ЕКГ-апарат MIDAC 6/12 у 
комплекті з оптичним диском з 
програмним забезпеченням та 
печатним пристроєм 
Енцефалограф - 1 од.  
Осцилограф – 1 од. 
Спірограф – 1 од.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

навчальна 
дисципліна

ОК 
10._РП_Мікробіоло
гія, вірусологія та 

імунологія_маг_ме
д_2021.pdf

GcTlDKeWNFdJrUq
FCodG/YlwrMMpl7s
HWCnLjTw0A8o=

Комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання: 
Комп’ютерний клас (5 
комп’ютерів).
Проектор Acer  X1227 (DLP. XGA. 
400lm) – 1 од, 2020 р., 
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Мікроскопи світлові – 15 од.
(2018)
Мікроскоп фазово-контрастний 
– 1 од. 
Устаткування фазового 
контрасту КФ-4 - 1 од. 
Термостат  – 1 од. 
Автоклав– 2 од. 
Спектрофотометр – 1 од.
Дистилятор  – 1 од. 
Центрифуга – 1 од.
Сухожарова шафа - 1 од.
Холодильник  Атлант  ХМ-40   – 
1 од. 
Бокс бактеріологічний - 3 од. 
Лабораторний посуд – 10 од.
Поживні середовища, барвники – 
1 
Йономір– 5 од.

Патоморфологія навчальна ОК T95uOmHJA18Fxqc Комп’ютерне забезпечення:



дисципліна 11._РП_Патоморф
ологія_мед_маг_ 

2021.pdf

G1fpH0O7qhNnvsDJ
6fQAII+hemP0=

Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 од, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
од., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Стенд-1
Мікроскоп MICROmed Fusion FS – 
7520 – 3 од.
Мікроскопи-5
Скальпель хірургічний 
одноразовий-45
Лезо хірургічне одноразове – 3 уп.
Кукла-муляж-2
Мікропрепарати – 15 од.
Макропрепарати - 15 од.
Система інкубації зрізів: 
призначена для фарбування 
гістологічних зрізів – 1 од, 2019
Хімічні стійкі лабораторні  
насоси Laboport Призначення: 
гістотехнічна обробка твердих 
тканин (кістки) 
метилметакрилатною, або 
іншими полімерними смолами.– 1 
од, 2019
Лабораторні pH-метри: 
виготовлення розчинів згідно 
стандартних протоколів – 1 од., 
2019
Ваги “RADWAG”: точне 
вимірювання сипких компонентів 
для стандартних протоколів – 1 
од, 2019
Станція заливки парафіном 
“Histostar”:  – 1 од, 2019
Гістопроцесор STP 120“Thermo” – 
1 од, 2019
Мікротом ротаційний  з 
системою подання зрізів HM 340 
E: стандартизоване та 
ергономічне виготовлення 
гістологічних блоків – 2 од, 2019
Аквадистилятор ДЛ-15: 
автоматизована гістологічна 
обробка біологічних зразків з їх 
інфільтрацією у парафін – 1 од, 
2019
Водяна баня-термостат з 
перемішуванням: виготовлення 
стандартних гістологічних 
зрізів – 1 од, 2019
Термостат ТС20: інкубація 
гістологічних зрізів у фермент-
субстратних середовищах для 
потреб гістохімії тощо – 1 од, 
2019
Шафа сушильна: висушування 
посуду, гістологічних зрізів тощо 
- 1 од., 2019
Вортекс-міксер: гомогенізація 
колоїдних розчинів - 1 од., 2019
Орбітальний шейкер: інкубація 
матеріалу, що потребує 
ажитації, 1 од, 2019
Мікроскопи навчальні, 
бінокулярні бінокулярні 
мікроскопи Primo Star (15 од.),  
мікроскоп СМЕ бінокулярний (1 
од), мікроскоп бінокулярний (1 
од).

Патофізіологія навчальна 
дисципліна

ОК 
12._РП_Патофізіол
огія_маг_мед_2021

.pdf

ZuyxCTueoc6oUHQZ
eT19Zl/J6RXJlkHED

7zH1wT0L/M=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 
8 од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 8 од, 2020 р.;



Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
од., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Телевізор ARTEL мод. «TV LED 
50AU20H»– 1 од., 2021 р.
Методичне забезпечення на 
електронному носії – 8 од.

Фармакологія навчальна 
дисципліна

ОК 
13._РП_Фармаколо
гія_маг_мед_2021.

pdf

Zb1pwXAyyUtRSOqa
b9yRMyGCh/k7O0T
UKGwsm4caDWc=

Комп’ютерне забезпечення:
Комп'ютерний клас на 10 
посадкових місць: монітор та 
системний блок UNITEX: H110.i3-
7100 8 
Gb.120GB.DVD.VGA.HDMI.mATX  
– 10 од;
Ноутбук 15FVA/i3-
1005G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/U A/Asteroid 
silver HP 250 Gb -1 од., 2021 р.
Проектор Acer  X1227 (DLP. XGA. 
400lm) – 1 од., 2020 р.;
Ліцензійне програмне 
забезпечення:
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Макети лікарських препаратів 
(40 груп по 30од.)
Таблиці – 10
Колекції лікарських препаратів 
до практичних занять.

Гігієна та екологія навчальна 
дисципліна

ОК 14._РП_ 
Гігієна_ 

мед_маг_2021_.pdf

k3V2zNSxKCWR7X+
4y+RfrX/mZNTIcJD

+LoNn3IeLDzI=

Комп’ютерне забезпечення:
ПК UNITEX: H110.i3-7100 8 
Gb.120GB.DVD.VGA.HDMI.mATX  
– 7 од;
Ноутбук 15FVA/i3-
1005G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/U A/Asteroid 
Silver HP 250 Gb -1 од., 2021 р.
Проектор Acer  X1227 (DLP. XGA. 
400lm) – 1 од., 2020 р.;
Ліцензійне програмне 
забезпечення:
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Психрометр М-34 - 1 од.
Актинометр - 1 од.
Люксметр Ю-116 - 1 од.



Анемометр ТТМ-2 - 1 од.
Динамометр ДРП-90 - 1 од.
Радіометр РАТ-2П - 1 од.
Психрометр МВ-4М – 1 од. 
Шумомір 00024 – 1 од.
Шаровий кататермометр -1 од.
Апарат Кротова – 1 од.
Аналітичні аерозольні АФВ-ВП-
20; динамометр ручний; 
динамометр становий; 
термограф; барограф М-22А; 
лабораторний посуд; хімічні 
розчини та реактиви; стенди, 
муляжі, таблиці.
Прилад КЧ3СМ-1од.;
Анемометр цифровий -1од.; 
Анемометр механічний -1од.; 
Аудіометр медичний -1од.; 
Велоергометр -1од.;  
Вібровимірювальний апарат-
1од.;
Фотоелектрокалориметр КФК -2 
од.; 
Аспіраційний психрометр 
Ассмана -1од.;
Психрометр статичний Августа 
-1од.; 
Кататермометр -1од.;
Барометр-анероїд -1од.; 
Універсальний газоаналізатор 
УГ-2 -1од.;  
Люксметр Ю-117 -1од.; 
Люксметр Ю-116 -1од.; 
Прилад ВШВ-003 -1од.; 
Спірометр механічний -1од.; 
Шумомір -1од.; 
Електротермометр -1од.; 
секундомір-1од.; 
Індивідуальні дозиметри -1од.; 
Лабораторний радіометр -1од.; 
Ростомір -1од.; 
Ваги електронні підлогові; ваги 
аналітичні; рівновагі до 
аналітичних  ваг, Г-4-210 4 кл -
1од.;  
Пробовідбірник портативний 
аспіраційний двоканальний 
«Тайфун» Р-20-2 з набором 
фільтрів (аналітичні аерозольні 
АФВ-ВП-20 -1од.; 
Динамометр ручний -1од.; 
динамометр становий -1од.; 
Термограф -1од.; 
Барограф М-22А -1од.; 
Лабораторний посуд; хімічні 
розчини та реактиви; стенди, 
муляжі, таблиці.

Пропедевтика 
клінічної медицини

навчальна 
дисципліна

ОК 
15_РП_Пропедевти

ка клінічної 
медицини.pdf

W934KDjxBSWXyA3
C1O+i4yPonmRhQY
HS2zSNG7lg02M=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
од., 2019 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
од., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 од., 2020 
р.;
ЕКГ-апарат MIDAC 6/12 у 
комплекті з оптичним диском з 
програмним забезпеченням та 
печатним пристроєм- 
представлене обладнання 
використовується: на темах 
«Первинна артеріальна 
гіпертензія, «Вторинна 
артеріальна гіпертензія», для 
демонстрації техніки 
накладання електродів, 
особливостей проведення самої 
процедури, а також для 
подальшої оцінки отриманих 
результатів у хворих з 



патологією серцево-судинної 
системи
Аускультаційний тренажер зі 
стетоскопом – 1 од., 2020р.
Монітор пацієнта HeACO SP10 – 
1 од., 2020р.
Портативна цифрова 
ультразвукова система 
SonoScape A6 з конвексним 
датчиком С352 апертура 60 мм- 
1 од., 2018р
Електричний Тонометр - 
представлене обладнання 
використовується: на темах 
«Первинна артеріальна 
гіпертензія, «Вторинна 
артеріальна гіпертензія», для 
демонстрації техніки 
вимірювання артеріального 
тиску, особливостей проведення 
самої процедури, а також для 
подальшої оцінки отриманих 
результатів у хворих з 
патологією серцево-судинної 
системи.
Учбова модель руки для ін’єкцій – 
1 од
Манекен-тренажер «Basic 
Buddy» - 1 од
Тренувальний автоматичний 
зовнішній дефібрилятор і3-Т
Тренажер для серцево-легеневої 
реанімації новонародженого з 
контролем Стетоскоп з 
двосторонньою головкою – 2 од
Стетоскоп з односторонньою 
головкою – 3 од
Стетоскоп Рапопорта Paramed 
– 1 од
Стетоскоп Рапопорта LD 
SteTime – 1 од
Тонометр механічний LD-70 – 1 
од
Тонометр механічний LD-71 – 1 
од
Тонометр механічний 
ПроМедика – 1 од
Пристрій для переливання крові 
– 3 од

Внутрішня медицина навчальна 
дисципліна

ОК 
17_РП_Внутрішня 

медицина.pdf

juPxzhFHhCIw5ZE/
ZsPp/l5pE/Ktn1TQg

agJILYdW+o=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 3 
од., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 3 од, 2020 р.;
Ноутбук 15FVA/i3-
1005G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/U A/Asteroid 
Silver HP 250 Gb – 3 од, 2020 р.
Проектор Acer  X1227 (DLP. XGA. 
400lm) – 1 од., 2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft Office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
ЕКГ-апарат MIDAC 6/12 у 
комплекті з оптичним диском з 
програмним забезпеченням та 
печатним пристроєм- 
представлене обладнання 
використовується: на темах 
«Первинна артеріальна 
гіпертензія, «Вторинна 



артеріальна гіпертензія», для 
демонстрації техніки 
накладання електродів, 
особливостей проведення самої 
процедури, а також для 
подальшої оцінки отриманих 
результатів у хворих з 
патологією серцево-судинної 
системи
Аускультаційний тренажер зі 
стетоскопом – 1 од., 2020р.
Монітор пацієнта HeACO SP10 – 
1 од., 2020р.
Портативна цифрова 
ультразвукова система 
SonoScape A6 з конвексним 
датчиком С352 апертура 60 мм- 
1 од., 2018р
Електричний Тонометр - 
представлене обладнання 
використовується: на темах 
«Первинна артеріальна 
гіпертензія, «Вторинна 
артеріальна гіпертензія», для 
демонстрації техніки 
вимірювання артеріального 
тиску, особливостей проведення 
самої процедури, а також для 
подальшої оцінки отриманих 
результатів у хворих з 
патологією серцево-судинної 
системи.
Стетоскоп з двосторонньою 
головкою – 2 од
Стетоскоп з односторонньою 
головкою – 3 од
Стетоскоп Рапопорта Paramed 
– 1 од
Стетоскоп Рапопорта LD 
SteTime – 1 од
Тонометр механічний LD-70 – 1 
од
Тонометр механічний LD-71 – 1 
од
Тонометр механічний 
ПроМедика – 1 од
Пристрій для переливання крові 
– 3 од

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

391075 Максименко 
Оксана 
Павлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

KД 024382, 
виданий 

31.10.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008622, 
виданий 

23.10.2003

38 Соціальна 
медицина, 
громадське 
здоров’я

п.1,п.3, п.4, 
п.14,п.19,п.20
п.1.
1. Лехан В.М. 
Обґрунтування 
необхідності 
формування 
управлінських 
компетентностей  у 
лікарів на 
додипломному етапі 
їх навчання та 
підвищення 
ефективності 
підготовки 



управлінських кадрів 
системи охорони 
здоров’я  / В.М.Лехан, 
Л.В.Крячкова, Н.І. 
Заярський  
О.П.Максименко// 
Актуальні проблеми 
сучасної медицини. 
Вісник Української 
медичної 
стоматологічної 
академії. 2016, - Т.16. 
Вип. 2(54) –с. 265-270
2.М.С.Куюмчан, Л.М. 
Юр’єва, 
О.О.Дукльський , О.П. 
Максименко. Про 
спільну роботу 
Днеіпропетровської 
обласної ради та ДЗ» 
Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ України» з 
дистанційного 
навчання сімейних 
лікарів. Медичні 
перспективи.Том XXII  
.-№ 2 ч.1.-2017.-С.9-11.
3. Лехан В.М., 
Крячкова Л.В., 
Максименко О.П., 
Заярський Н.І.  
Бродська Е.В. 
Порівняльний аналіз 
підходів  до 
профілактики  в 
Європі та Україні // 
Україна. Здоров’я 
нації. - 2017. № 3 (44). 
– С. 150-158
4. Лехан В. М., 
Максименко О. П. 
Схильності та мотиви 
вибору професії 
студентами-
майбутніми 
фельдшерами. 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту – Том 4, № 5 
(21).2019-с.314-319 
5. Лехан В. М., 1 
Крячкова Л. В., 2 
Сердюк В. М., 2 
Пучкова Н. В., 1 
Максименко О. П., 1 
Козир О. А., 1Кий-
Кокарева В. Г., 1 
Колеснік В. І. 
Потенційно запобіжні 
госпіталізації 
дорослого  населення  
України, пов’язані з 
захворюванніми, що   
піддаються 
амбулаторному  
лікуванню. Вісник 
проблем біології і 
медицини – 2020 – 
Вип. 2 (156) с.319-324.
п.3.
Співавтор підручників   
Біостатистика : 
підручник  [ Грузєва 
Т.С., Лехан В.М., 
Огнєв В.А. та інш.] за 
заг. ред. Грузєвої Т.С.– 
Вінниця: Нова книга , 
2020. – 384 с
п. 4. 
Робоча програма 



навчальної 
дисципліни 
«Соціальна медицина, 
громадське здоров’я» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Тітов 
Г.І.,Максименко О.П.. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Соціальна медицина, 
громадське здоров’я» 
підготовки на другому 
(магістерському) рівні 
/Тітов 
Г.І.,Максименко 
О.П.../Дніпро,2021.

Максименко О.П., 
Заярский Н.И., 
Крячкова Л.В. 
Экономика 
здравоохранения в 
вопросах и ответах: 
учебное пособие. 
Днепр: Литограф, 
2017. – 158 с.

п.14 
Підготувала студента 
для   ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
/Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
соціальна медицина 
та організація 
охорони здоров’ я   
Панова Володимира, 
який зайняв ІІ місце, 
2019 рік.
п. 19. 
Член Української 
асоціації громадського 
здоров’я (протокол № 
3 від 25.94.2017р.)

п. 20.
 Вища категорія зі 
спеціальності 
«Організація та 
управління охороною 
здоров’я». Стаж 
роботи -27 років

390539 Тітов Герман 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 004680, 

виданий 
29.09.2015

20 Соціальна 
медицина, 
громадське 
здоров’я

п.1, п.2,п.4, п.13, п.16, 
п.20

п.1
1) Analysis of Results of 
the Surqical Treatment 
of the Spinal Cord 
Injury (Step by Step) 
Стаття 
(фаховий журнал, що 
входить до бази 
SCOPUS) International 
Journal of 
Orthopaedics and 
Traumatoloqy. –  2017 
(1). C. 1-7. Salkov M., 
Tsymbaliuk V., Dzyak 
L.Son A, Rodinsky A., 
Botvinnikov A., Zozylia 
N., Salkova M.
2) Критерії обмежень 
життєдіяльності при 



посттравматичному 
стресовому розладі у 
учасників бойових дій 
Стаття 
(фаховий збірник, що 
входить до науко-
метр. баз) Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини. Т. 17, Вип. 
3, 2017, С. 139-146. 
Науменко Л.,  Спіріна 
І., Борисова І., 
Кузьменко В.,
3) Основні принципи 
організації медико-
психологічної 
реабілітації 
постраждалих в зоні 
бойових дій Стаття 
(фаховий збірник, що 
входить до науко-
метр. баз)
Військова медицина 
України. – 2017. - № 
3-4 (Т. 17). – С. 5-10. 
Волошин В., 
Михайлов Б., 
Рижинко С.,
4) Бальнеологические 
кластеры Украины: 
научное обоснование, 
стандартизация, 
развитие лечебно-
курортных зон. Стаття 
(закордонна 
публікація) Журнал 
образования, здоровья 
и спорта. 2018; 8 (11): 
682-698. eISNN 2391-
8306. DOI 
http://dx.doi.org/10.52
81/zenodo.2590759http
://ojs.ukw.edu.pl/index
.php/johs/article/view/
6680 Гоженко Е., 
Быков И., 
Кисилевская А.,
Жуков В.
5) Особливості 
формування синдрому 
«емоційного 
вигорання» медичних 
працівників 
середнього рівня тези
(закорд. публ.) 
International research 
and practice conference 
«Modern methods, 
innovations and 
operational experience 
in the field of 
psychology and 
pedagogics»: 
Conference 
proceedings, October 
20-21, 2017. Lubin: 
Izdevnieciba «Batltija 
Publishing». P.229-
232. Сергієні 
О.В.,Пріснякова Л.М.
6) Хірургічне 
лікування 
захворювань шкіри та 
підшкірної 
клітковини в 
амбулаторно-
поліклінічних умовах 
Стаття
Південноукраїнський 
мед. наук. журнал. – 
2017. № 16 (16) 



лютий.  – С. 14-17 
Баранник С
7) Аналіз і 
перспективи надання 
медичної допомоги 
хворим з гострою 
гнійною хірургічною 
патологією в 
амбулаторно-
поліклінічних умовах 
Стаття 
(фаховий збірник)
Південноукраїнський 
медичний науковий 
журнал. – 2016. - № 15 
(15) вересень. – С.10-
12. Баранник С.І., 
Зозуля Д.В., Шевцов 
В.М.
п.2
Патент України на 
корисну модель 
Спосіб прогнозування 
тяжкості перебігу 
спинномозкової 
травми Пат. № 
108105, Держ. служба 
інтелектуальної 
власності України, 
бюл. № 11 від 
10.06.2016 р. про 
заявку; бюлетень № 
13 від 11.07.2016 р 
Сальков М., 
Цимбалюк В., Дзяк Л., 
Родинський О.,
п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Соціальна медицина, 
громадське здоров’я» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Тітов 
Г.І.,Максименко О.П.. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Соціальна медицина, 
громадське здоров’я» 
підготовки на другому 
(магістерському) рівні 
/Тітов 
Г.І.,Максименко 
О.П.../Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Фактори 
ризику та оцінка 
діагностичних тестів у 
епідеміологічних 
дослідженнях» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Середні 
величини та 
показники варіації» 
для студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Кореляційно-
регресійний аналіз» 
для студентів 5 курсу 



спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Parametric 
and nonparametric 
methods of evaluation 
and analysis of 
statistical hypotheses” 
for students of the 5th 
year of the specialty 
“Medicine”
п.13
Сертіфікат В2 
володіння 
англійською мовою 
№06Y73r371DP07 від 
15.05.2021р.
п.16
посвідчення учасника 
бойових дій ЮА 
№030704
п.20
досвід практичної 
роботи 20 років

208930 Хом`яков 
Віктор 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпрпетровсь
ка державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  

Лікувальна 
справа

0 Травматологія 
і ортопедія

п.1,п.2,п.3, п.4, п.13, 
п.19, п.20
п.1
1. Науменко Л.Ю. 
Тактика хірургічного 
лікування наслідків 
поліструктурних 
ушкоджень 
передпліччя та кисті 
[Текст] / Л.Ю.  
Науменко, В. М. 
Хом’яков, А.М. 
Доманський, Є.Л. 
Ліфаренко, А.О. 
Мамєтьєв // Травма, 
2016. – № 2 (том 17). – 
С. 86-89.
2. Кириченко А. Г. 
Динаміка первинної 
інвалідності учасників 
АТО на прикладі 
Дніпропетровськї 
області [Текст] /А. Г. 
Кириченко, Т. М. 
Лук’янченко, В. М. 
Хом’яков, Н. А. 
Драпалюк // Вісник 
морської медицини, 
2016. ‒ № 2 (71). – С. 
207-211.
3. Канюка Є. В. 
Фізична реабілітація 
пацієнтів з 
наслідками травм 
дистальних відділів 
верхніх кінцівок з 
використанням 
кругового методу 
дозування 
навантаження  у 
функціональному 
періоді [Текст] / Є. В. 
Канюка, В.В. Абрамов, 
О. Б. Неханевич, В. М. 
Хомяков // Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини, 2016. ‒ № 
4 (ч. 3, том 16). ‒ С. 
123-126. 
4. Хом’яков В.М. 
Інвалідність внаслідок 
ушкоджень 
розгиначів кисті і 
пальців в Україні 
[Текст] / В.М. 
Хом’яков // Збірник 



наукових праць 
співробітників 
НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, 2016. – 
Випуск 25. – С. 383-
388.
5. Доманський А.М. 
Причини формування 
інвалідності внаслідок 
травм ліктьового 
суглоба / А.М. 
Доманський, О.Є. 
Лоскутов, В.М. 
Хом’яков/ Патологія, 
2020. – № 2(49), том 
17. –           С. 222-227. 
(Фахове видання, 
включене до науко-
метричних баз, у т.ч. 
Web of Science).
6. Abdullayev R.Ya., 
Grechanik E.I., 
Slesarenko D.A., 
Kulikova F.I., Abramov 
S.V., Kirichenko A.G., 
Khomiakov 
V.M.�Ultrasound 
diagnosis of vessels 
injury of the neck in 
case of combat trauma 
/ Azerbaijan medical 
journal. – ATJ, 2021, 
№2.-  P. 11-17. (Фахове 
видання, включене до 
науко-метричних баз, 
у т.ч. Scopus).

п.2
Патент на корисну 
модель УкраЇни № 
104482, від 10.02.2016 
р., бюл. № 3  «Спосіб 
транспозиції 
сухожилка» / 
Науменко Л.Ю., 
Хом’яков В.М., 
Бондарук Д.О., Бойко 
О.М.; Канюка Є.В.; 
Шимон Ю.Г.; 
Новохатній О.А.

п.3
Dihtyar V.A. Caring for 
surgical Patiens / V.A. 
Dihtyar,  V.M. 
Baibakov, V.M. 
Khomyakov/ Study 
Guide for Students of 
Higher Educational 
Medical Institutions/ - 
Warsaw: RS Global Sp. 
Z O.O., 2020 –96 p.

п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Травмотологія і 
ортопедія» підготовки 
на другому 
(магістерському) 
рівні/ Решетова О.І, 
Хомяков В.М. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Травмотологія і 
ортопедія» підготовки 
на другому 
(магістерському) рівні 
/ Решетова О.І, 



Хомяков 
В.М..,./Дніпро,2021.

Абрамов С.В. Основи 
програми 
психологічного 
супроводу учасників 
АТО /С.В. Абрамов, 
В.М. Корнацький, А.Г. 
Кириченко, В.М. 
Байбаков, В.М. 
Хом’яков/ 
Методичний 
посібник.  – Дніпро: 
Акцент ПП, 2017 – 167 
с. 
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Травматична 
хвороба. Політравма. 
Сучасні принципи 
лікування переломів» 
для студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Ушкодження кісток 
та суглобів верхньої 
кінцівки» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Пухлинні 
та пухлиноподібні 
захворювання 
системи опори та 
руху» для студентів 5 
курсу спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Acute 
appendicitis, Peritonitis 
(etiology, pathogeny 
and clinical picture 
diesease, differential 
diagnostics, Methods of 
examination, 
treatment)” for 
students of the 5th year 
of the specialty 
“Medicine”

п.13
Certificate B2 
06Y73r107DP07
17/Apr/2021

п.19
 Член 
Дніпропетровської 
обласної асоціації 
ортопедів 
травматологів
п.20
 лікар ортопед-
травматолог 
займається 
практичною роботою,  
20 років.  

216505 Соломенко 
Михайло 
Вячеславови
ч

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальніст
ю 

0 Виробнича 
лікарська 
практика

п.1, п.2,п.4, п.11, п.12, 
п.13,п.19,п.20

п.1
1.dynamics of infectious 
and parasitogenic 



"Дніпропетров
ський 

медичний 
інститут 

традиційної і 
нетрадиційної 
медицини", рік 

закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
110101 

Лiкувальна 
справа

morbidity at the 
children population in 
the  rural districts and 
corelation with water 
factor./ Lubov V. 
Hrigorenko,Volodymyr 
M. Baibakov, Irina A. 
Zayats, 
MykhailoV.Solomenko, 
Oleksandr 
A.Romanenko.
Wiadomosci Lekarskie 
2019,Tom LXXII, 
nr5cz11. p.1029-1032.
Фахове 
видання,наук.метр. 
база WEB OF 
SCIENCE.

2.Ефективність 
експериментального 
моделювання 
алергічного 
енцефаломієліту як 
експериментальної 
моделі розсіяного 
склерозу. Нефьодов 
О.О.,М’ясоїд Ю.П.,
Соломенко 
М.В.,Великородна-
Танасійчук 
О.В.,Баклунов 
В.В.,Адегова Л.Я.
Чиркін В.І., Деміденко  
Ю.В.  /Український 
журнал медицини  
біології та спорту– 
2021 – Том 6(6). – С. 
57-65.Фахове видання

3.Експериментальне 
вивчення лікування 
нейропатичного болю 
за умов моделювання 
розсіяного склерозу 
/Нефьодов О. О., 
М’ясоєд Ю. П., 
Соломенко М. В., 
Великородна-
Танасійчук О. В., 
Баклунов В. В., 
Адегова Л. Я., 
Кузнецова О. В./
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №4(162). – 
С.141-148 Фахове 
видання

4.Вплив свинцю на 
здоров’я дітей/ 
Островська С.С., 
М’ясоїд Ю.П., 
Ковтуненко Р.В., 
Соломенко  М.В., 
Писаревський К.I., 
Рукавишникова Д.К., 
Жержова Т.А/
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
71 – 75.Фахове 
видання

5.Дослідження 
корекції соматичного 
болю в умовах 
експериментальної 
патології розсіяного 
склерозу/ Нефьодов 
О.О., М’ясоїд Ю.П., 



Соломенко М.В., 
Великородна-
Танасійчук О.В., 
Баклунов В.В., 
Адегова Л.Я., Чиркін 
М.І., Мальчугін Р.К.  
/Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 
6(6) –  С. 66-73. 
Фахове видання

6.Вплив цитратів 
металів на показники 
ембріотоксичності 
солей кадмію у щурів 
при комбінованому 
введенні./Азаров 
О.І.,Нефьодова О.О., 
Гальперін О.І., 
Соломенко В.М., 
Житній М.І., 
Кононова І.І. Фролова 
Г.М.
Світ медицини та 
біології. 2021. – 
№1(75). – С. 176-128
Фахове 
видання,наук.метр. 
база WEB OF 
SCIENCE.

8.Фармакології 
антиноцицепції за 
умов 
експериментального 
еквіваленту 
розсіяного склерозу./ 
Нефьодов О.О., 
М’ясоїд Ю.П., 
Соломенко М.В., 
Великородна-
Танасійчук О.В., 
Баклунов В.В., 
Адегова Л.Я., Грузд 
В.В./
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
131 – 136.  Фахове 
видання

п.2

Спосіб  
індивідуального 
підбору лікувальних 
препаратів / 
Соломенко Н.Г.,
Соломенко 
М.В./Деклараційний 
патент на винахід  
№53483А Україна,  
G01N33\48,
A61H1/00 , заявл. (22) 
12.06.2002 ; (24) 
15.01.2003; опубл. (46) 
15.01.2003. Бюл.№1

Спосіб  експрес -
діагностики 
новоутворень в 
сечостатевій системі 
та молочних залозах / 
Соломенко Н.Г., 
Соломенко 
М.В./Деклараційний 
патент на винахід  
№57303А Україна,  
А61В5/05;  
(21)2002076269; заявл 



(22) 26.07.2002; (24) 
16.06.2003; опубл.(46) 
16.06.2003. Бюл.№6

п.4
1.Навчально -
методичний  посібник 
для  самостійної  
позааудіторної 
работи: “ситуаційні  
завдання до  модулю  
“педіатрія” для 
студентів 5го курсу  
медичного 
факультету./ М’ясоїд 
Ю. П., Ковтуненко 
Р.В., Соломенко М.В., 
Таварницька А.А. / 
45стр./ Дніпро 2021.
2.   educational  and 
methodical manual  for 
independent  
extracuricular work: 
“situational tasks for 
the pediatrics module” 
for 5th year medical 
students/ Y.P.Myasoid
R.V.Kovtunenko, 
D.K.Rukavishnikova, 
M.V.Solomenko,  A.O. 
Tovarnytska, V.V. 
Baklunov
54pg/                         
3. Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Педіатрія», другий 
магістерський рівень, 
«Медицина» / М’ясоїд 
Ю. П., Ковтуненко 
Р.В., Таварницька 
А.А.Соломенко М.В.,  / 
Дніпро 2021 /
4. Силабус з 
навчальної 
дисципліни 
«Педіатрія», другий 
магістерський рівень / 
М’ясоїд Ю. П., 
Ковтуненко Р.В., 
Таварницька 
А.А.,Соломенко М.В.,  
/ Дніпро 2021 /
1. Методична 
розробка практичного 
заняття «Особливості 
деонтології в роботі 
медичних працівників 
з дітьми та їх 
родичами. Основні 
професійні обов'язки 
молодшого та 
середнього медичного 
персоналу. Принципи 
фахової субординації. 
Медична 
документація. 
Структура і функції 
педіатричного 
стаціонару і 
поліклініки» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2. Методична 
розробка практичного 
заняття «Гігієнічні та 
лікувальні ванни. 
Догляд за дітьми з 



лихоманкою. 
Застосування клізм у 
дітей» для студентів 4 
курсу спеціальності 
«Медицина»
3. Методична 
розробка практичного 
заняття «Особливості 
гігієни дітей та догляд 
за ними в стаціонарі 
дитячої лікарні. 
Дезинфекція та 
стерилізація 
предметів догляду за 
дітьми» для студентів 
4 курсу спеціальності 
«Медицина»
4. Manual for practical 
classes “Technique of 
anthropometric 
measurements in 
children of different 
ages. Control of 
knowledge and 
practical training of 
students in patient 
care” for students of the 
4th year of the specialty 
“Medicine”
п.11

Консультант 
педіатричного 
відділення КП « 
Центр  матері та 
дитини  ім. Руднева»  . 
м. Дніпро ;

п.12

1. Синдром 
емоційного вигорання 
серед іноземних 
студентів/ Тези ІІ 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«SCIENTIFIC TRENDS 
AND TRENDS IN THE 
CONTEXT OF 
GLOBALIZATION» 
September 19-20, 2021, 
in Umea Kindom of 
Sweden.
2. The use of 
information technology 
in the training of future 
doctor/ Тези X 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«SCIENTIFIC 
HORIZON IN THE 
CONTEXT OF SOCIAL 
CRISES» November 25-
26.2021 in Tokyo.
3. Vaginal dysbiosis: 
bacterial vaginosis/ 
Тези ІІ international 
Scientific and Practical 
Conference «GLOBAL 
APPROACH TO 
SCIENTIFIC 
RESEARCH» 
December 4-5/2021 in 
Brazil.

п.13
Сертифікат В-2 КПНЗ 
«Перші Київські 
державні курси 



іноземних мов» № 
25200 від 29.03.2019р.

п. 19.  
Член Асоціації 
лікарів-педіатрів 
України

п. 20. Стаж за 
спеціальністю 11 років

305073 Родіонов 
Валентин 
Констянтино
вич

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

0 Виробнича 
лікарська 
практика

п.3,п.4, п.13, 
п.14,п.19,п.20

п.3
«Збірник тестових 
завдань з 
абдомінальної 
хірургії» навчальний 
посібник для 
студентів 4 курсу, 2019 
р.
Люлька І.В., Решетова 
О.І., Родіонов В.К., 
Гузенко Б.В., 
Чухриєнко А.В., 
п.4
Методичні посібники 
з Дитячої хірургії на 
Англійській мові:

1).«Acquired Intestinal 
Obstruction» 
Methodical 
recommendations for V 
year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
2).«Acute appendicitis. 
Peritonitis» Methodical 
recommendations for V 
year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov) , 2018.
3).«The syndrome of 
bleeding from the 
upper and lower 
gastrointestinal tract» 
Methodical 
recommendations for V 
year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
4).«Purulent diseases of 
the lung and pleura, 
accompanied by 
respiratory distress 
syndrome» Methodical 
recommendations for V 
year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
5).«Syndrome of scrotal 
edema at children» 
Methodical 
recommendations for V 
year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
6).«Syndrome of the 
lameness, systematic 
and tumour-like 
diseases of bones at 
children» Methodical 
recommendations for 
VI year students, 



“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
7).«Congenital 
intestinal obstruction» 
Methodical 
recommendations for 
VI year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
8).«Congenital hip 
dislocation» Methodical 
recommendations for 
VI year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
9).«Malformation  of 
the development of 
front abdominal wall» 
Methodical 
recommendations for 
VI year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
10).«Malformations 
and traumas of urinary 
tract in children» 
Methodical 
recommendations for 
VI year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.

11). «Набута кишкова 
непрохідність» 
Методичні 
рекомендації для 
студентів V курсу за 
спеціальністю 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
12). «Гострий 
апендицит. Перитоніт 
»Методичні 
рекомендації для 
студентів V курсу, 
спеціальність“ 
Медицина ”. (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
13). «Синдром 
кровотечі з верхніх і 
нижніх відділів 
шлунково -кишкового 
тракту» Методичні 
рекомендації для 
студентів V курсу, 
спеціальність 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
14). «Гнійні 
захворювання легенів 
і плеври, що 
супроводжуються 
респіраторним 
дистрес -синдромом» 
Методичні 
рекомендації для 
студентів V курсу, 
спеціальність 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
15). «Синдром 
набряку мошонки у 



дітей» Методичні 
рекомендації для 
студентів V курсу, 
спеціальність 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
16). «Синдром 
кульгавості, 
систематичні та 
пухлиноподібні 
захворювання кісток у 
дітей» Методичні 
рекомендації для 
студентів VI курсу, 
спеціальність 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
17). «Вроджена 
кишкова 
непрохідність» 
Методичні 
рекомендації для 
студентів VI курсу за 
спеціальністю 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
18). «Вроджений 
вивих стегна» 
Методичні 
рекомендації для 
студентів VI курсу за 
спеціальністю 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
19). «Порушення 
розвитку передньої 
черевної стінки» 
Методичні 
рекомендації для 
студентів VI курсу, 
спеціальність 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
20). «Пороки 
розвитку та травми 
сечовивідних шляхів у 
дітей» Методичні 
рекомендації для 
студентів VI курсу за 
спеціальністю 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
п.13
Сертифікат В-2  
№03FQ01P013DP03  
від 27.02.2021р.
п.14
Керівництво та 
організація студентів 
з Бразилії до участі у 
міжнародному 
фестивалі 
присвяченому дню 
Пасхи, який проходив 
на базі Університету 
митної справи та 
фінансів у 2021 році, 
які зайняли перше 
місце у конкурсі 
традиційних страв.
п.19
Співзасновник та 
волонтер громадської 
організації 
"Мотопомічники 



Дніпро". Засновано у 
2019р.
п.20
Досвід роботи 
лікарем-хірургом 
загальним - 7 років.

219623 Недогибченк
о Наталя 
Олександрів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

0 Пропедевтика 
клінічної 
медицини

п.1, п.3, п.4, п.13,п.12, 
п.19,п.20

27188 Слєсаренко 
Олена 
Григорівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет ім. 

300 річчя 
возз'єднання 

України з 
Росією, рік 
закінчення: 

1964, 
спеціальність:  

Фізіологія 
людини та 
тварини, 
Диплом 

доктора наук 
БЛ 001647, 

виданий 
18.10.1985, 

Атестат 
професора ПP 

014480, 
виданий 

22.08.1986

51 Медична 
біологія

п.1, п.3, п.4, п.13, 
п.14,п.20
п.1
1). 
Морфофункціональні 
зміни в яєчниках 
щурів під впливом 
ацетату свинцю в 
комбінації з цитратом 
срібла.
Стаття Фахове 
видання.
Вісник проблем 
біології і медицини. – 
2017. – №4, Т.2. – С. 
164–167.ISSN 2077-
4214 Колосова  
І.І.,Шаторна 
В.Ф.Гарець В.І.
Кононова 
І.І.,Слесаренко О.Г.
2). Визначення 
модифікуючої дії 
цитратів металів на 
ембріотоксичність 
кадмію у щурів Фахове 
видання Стаття IIJIF
Вісник проблем 
біології і медицини – 
Вип.1,  (155) – 2020. – 
С. 316-320.
Шаторна В.Ф.Гарець 
В.І.Байбаков В.М.
Кононова 
І.І.Слесаренко 
О.Г.Шамелашвілі К.Л.
3). Морфологія нирок 
при створенні штучної 
експериментальної 
ішемії Тези Мат. X 
міжн.  наук. практ. 
конф. «Eurasian 
scientific congress», 
Barselona, Spain, 
October 4-6, 2020, 
P.12-15 Островська 
С.С.Байбаков В.М.
Слесаренко 
О.Г.Гарець 
В.ІШаторна В.Ф.
Герасимчук П.Г.
4) Морфологічний 
стан 
контралатеральної 
нирки щурів 
відповідно штучно 
ішемізованого 
парного органа
Тези Мат. наук-практ. 
конф. з міжнар. 
участю «Медико-біол. 
аспекти та 
мультидисципл. 
інтеграція в концепції 
здоров’я людини» 
Тернопіль. 9-11 квітня 
2020 ,  – С. 145-146.
Островська С.С. 
Шаторна 



В.Ф.Колосова І.І.
Слесаренко О.Г.
5). Досвід 
дистанційного 
викладання медичної 
біології в умовах 
локдауну. Тези Мат. 
наук-практ. конф. з 
міжнар. участю 
«Актуальні питання і 
практика сучасної 
морфології», 20-21 
травня 2021 р., м. 
Тернопіль. Зб. наук. 
робіт. – С.  832-835. 
Островська С.С.,
Слесаренко 
О.Г.,Гарець 
В.І.,Трушенко О.С.,
Шамелашвілі К.Л.
6) Test questions for 
Lisensing Exam KROK-
1 Medical biology 
стаття Видавництво 
«Літограф», 2021. – 68 
с. Markhon N. O.
Ostrovska 
S.S.,Slesarenko O.G.
п.3
1)Test questions for 
Lisensing Exam KROK-
1 Medical biology Навч. 
посібник для іноз.. 
Видавництво 
«Літограф», Dnipro, 
2021. – 68 pp. Markhon 
N.O., Ostrovska S.S., 
Slesarenko O.G..
2)Посібник з тестових 
завдань для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок 1» 
Навч. посібник 
Видавництво 
«Літограф», 2021. – 91 
с. Островська 
С.С.,Слесаренко 
О.Г.,Гарець 
В.І.,Мархонь Н.О.
3) Посібник для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок - 1» 
Видавництво 
«Літограф», 2021. – 
95 с. Островська 
С.С.,Слесаренко 
О.Г.,Гарець 
В.І.,Мархонь 
Н.О.Трушенко 
О.С.,Мякушко 
В.А.,Маража  І.О. 
Терещенко Н.М.

п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Медична  
біологія»підготовки 
на другому 
(магістерському)рівні/ 
Слєсаренко О.Г., 
Гарець В.І,, 
Островська С.С. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни «Медична  
біологія»підготовки 
на другому 
(магістерському) 



рівні/ Слєсаренко 
О.Г., Гарець В.І,, 
Островська С.С. 
./Дніпро,2021.
1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Характеристика 
нуклеїнових кислот. 
Вирішення задач» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2Методична розробка 
практичного заняття 
«Особливості 
пренатального 
періоду розвитку 
людини та 
передумови 
вроджених вад 
розвитку людини» 
для студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3Методична розробка 
практичного заняття 
«Біологічні 
особливості 
життєдіяльності 
людини. 
Організмовий рівень 
організації життя. 
Основи генетики 
людини» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Methods of 
human genetics: 
dermatoglyphics, 
immunological, 
hybridization of 
somatic cells” for 
students of the 1th year 
of the specialty 
“Medicine”

п.13 
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою в 
обсязі більше 50 
аудиторних годин

п.14 
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 52роки.

380556 Гарець Віра 
Іванівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність: 

14.01.10 
Педіатрія, 

Диплом 
доктора наук 
ДH 002250, 

45 Медична 
біологія п.1, п.2, п.3, п.7, п.13, 

п.19, п.20
 
п.1 
1). 
Морфофункціональні 
зміни в яєчниках 
щурів під впливом 
ацетату свинцю в 
комбінації з цитратом 
срібла
Стаття Фахове 
видання.
Вісник проблем 
біології і медицини. – 
2017. – №4, Т.2. – С. 



виданий 
30.11.1995, 

Атестат 
професора ПP 

000376, 
виданий 

20.04.2001

164–167.ISSN 2077-
4214 Колосова  
І.І.,Шаторна 
В.Ф.Гарець В.І.
Кононова 
І.І.Слесаренко О.Г.
2). Структурні 
особливості власної 
пластинки слизової 
оболонки ясен щурів 
після впливу 
метакрилату Стаття 
IIJIF Фахове видання
Morphologia. – Т.12. № 
3. – 2018. – С. 38-43
ГарецьВ.І. Федонюк 
Л.Я.Шевченко К.В.
3). Гістофізіологія 
кінцевих відділів 
часточок 
піднижньощелепних 
слинних залоз щурів 
при хронічній 
інтоксикації етанолом
Стаття Фахове 
видання.
Webofscience Світ 
медицини та біології. 
– 2018, № 4 (66). – С. 
176-179.
Шевченко К.В. Гарець 
В.І.Федонюк Л.Я. 
Волков К.С.
4). Порівняння 
ефектів впливу солей 
свинцю та кадмію на 
ембріогенез у щурів 
Стаття
Фахове видання
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту. – Т.3. №6 (15). 
– 2018. – С. 310-314
ISSN 2415-3060 
Шаторна В.Ф Гарець 
В.І.
Кононова І.І.
5) Особливості 
морфології фетальної 
печінки щурів під 
впливом ацетату 
свинцю та за умов 
корекції 
наносрібломФахове 
видання.
Стаття Вісник 
проблем біології і 
медицини, 2018. – 
Вип. 1. – Том 2 (143). – 
с. 323-326. ISSN 2077-
4214 Шаторна 
В.Ф.Кононова І.І.
Гарець В.І.
6). Особливості 
кореляції показників 
ембріотоксичності з 
морфо метричними 
показниками 
плаценти та яєчників 
щурів за умов 
поєднаного введення 
ацетату свинцю з 
цитратом срібла 
Фахове видання стаття
IIJIF
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту. 2018. Том 3 № 
4 (13). С. 188-193.
ISSN 2415-3060 
Колосова  І.І.,Майор 



В.В., 
Шаторна В.Ф.Гарець 
В.І.
7). Change of indicators 
of rat embryotoxity 
under isolated injection 
of cadmium compounds 
and combined with 
cerium
Фахове видання.
Стаття Web of science 
Modern Science
Moderni Veda. – Praha. 
– 2020. - # 2. – P. 131-
138. Shatorna 
V.F.Kolosova I.I.Garets 
V.I.  
8). Експериментальне 
визначення 
кардіотоксичності 
солей кадмію та 
цитратів 
мікроелементів
Фахове видання 
Стаття IIJIF
Вісник проблем 
біології і медицини – 
Вип.3,  (157) – 2020. – 
С. 62-65.Шаторна В.Ф.
Гарець В.І.Кононова 
І.І.Гальперін О.І.
9). Експериментальне 
визначення 
хронічного впливу 
солей кадмію на 
гепатогенез щурів 
Стаття  Фахове 
видання,
наук. метр. база 
Copernicus Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№1(159). – 
С. 224--230 
Нефьодова О.О.,
Білишко 
Д.В.,Шевченко 
І.В.,Гарець В.І.,
Острецова 
С.С.,Гальперін О.І.

п.2
1). «Спосіб зниження 
ембріотоксичності 
хлориду кадмію у 
тварин» Патент пат. 
140771, Україна, МПК 
А61К33/00, 
А61К39/00. № u2019 
08748; заявл. 
19.07.2019; опубл. 
10.03.2020, Бюл. № 5. 
Нефьодова О. О.
Шаторна В. Ф.Майор 
В. В.Колосова І.І.
Гарець В. І.Білишко 
Д.В.Задесенець І.П.
Каплуненко В. Г
2). «Спосіб зниження 
ембріотоксичності 
ацетату свинцю» 
Патент пат. 140584, 
Україна, МПК 
А61К33/00, 
А61К39/00. № u2019 
08748; заявл. 
18.06.2019; опубл. 
10.03.2020, Бюл. № 5. 
Нефьодова О. О.
Шаторна В. Ф.Гарець 
В.І.Колосова І.І.



Білишко 
Д.В.Гальперін 
О.І.Каплуненко В. Г.
п.3
Посібник для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок - 1» 
Посібник 
Видавництво 
«Літограф», 2021. – 
95 с. Островська 
С.С.Слесаренко О.Г.,
Гарець В.І.,Мархонь 
Н.О.Трушенко О.С.,
Мякушко В.А.,Маража  
І.О.Терещенко Н.М.

п.7
1).Член 
спеціалізованої вченої 
ради за 
спеціальністю14.03.01-
нормальна анатомія
2).Член 
спеціалізованої вченої 
ради за 
спеціальністю14.03.09
-
гістологія,цитологія,е
мбріологія.
3).Офіційний апонент 
з захисту 
кандидацької 
дисертації Казакова 
К.С.14.03.09- 
гістологія,цитологія,е
мбріологія 
«Морфофункціональн
а характеристика ясен 
щурів у нормі та за 
умов 
хронічноїінтоксикації 
етанолом»

п.13 
Сертифікат В-2  № 
35U11X117DP08 від 
14.08.2021р.

п.19
Член наукового 
товариства «Анатомів, 
гістологів, ембріологів 
і топографоанатомів» 
п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 48 
років.

144496 Коновалова 
Олена 
Сергіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

070303 
Бiохiмiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 061693, 

виданий 
29.06.2021

7 Медична хімія п.1, п.2, п.4, п.5, п.13 
п.1:
1. Daum S., Babiy S., 
Konovalova H., Hofer 
W., Shtemenko A., 
Shtemenko N., Janko 
C., Alexiou C., Mokhir 
A. Tuning the structure 
of aminoferrocene-
based anticancer 
prodrugs to prevent 
their aggregation in 
aqueous solution// 
Journal of Inorganic 
Biochemistry. – 2018. – 
Vol. 178. – P.9–17. 
2. Кулініч О. С. 
(Коновалова О.С.), 



Дьомшина О. О., 
Штеменко Н. І. 
Модуляція 
гепатотоксичностіцис
платинукластерними 
сполуками ренію(ІІІ) 
у моделі 
канцерогенезу // 
Медична хімія. - 2013. 
- Т.55, № 3 (56). - С. 
21-26. 
3. Кулініч О. С. 
(Коновалова О.С.), 
Штеменко Н.І. Вплив 
ліпосомальної та 
розчинної форми 
цисплатину на стан 
печінки щурів за 
розвитку карциноми 
герена// Вісник 
Львівського 
університету. 
Сер.біологічна. – 2015. 
– Вип. 69 – С. 57-64. 
4. Коновалова О. С., 
Бабій С. О., Штеменко 
О. В., Штеменко Н. І.  
Біохімічна 
характеристика стану 
печінкищурів-
пухлиноносіїв за 
розвиткузвичайної та 
резистентноїкарцино
миГерена і 
введенняцисплатину 
// Вісник проблем 
біології і медицини. – 
2016. –Т. 1 №131 - С. 
101–105. 
5. Коновалова О. С., 
Бабій С. О., Штеменко 
О. В., Штеменко Н. І.  
ВпливсистемиРеній-
Платина 
набіохімічніпараметр
ипечінкищурів-
пухлиноносіїв//Вісник
Харківськогонаціонал
ьногоуніверситетуім. 
В. Н. Каразіна. Серія 
«Біологічна» - 2016.  – 
Вип. 27. – С. 11-18. 

п.2
Пат. 96477 Україна, 
МПК (2015.01) C07F 
13/00 Застосування 
цис-тетрагалогеноди-
µ-
адамантилкарбоксила
тидиренію(ІІІ), як 
сполук, що  
проявляютьгепатопро
текторну та 
гепатомодулюючу 
активність / Кулініч 
О.С., Дьомшина 
О.О.,Величко О.В., 
Штеменко Н.І., 
Штеменко О.В. 
(Україна); УДХТУ.- № 
u2014 08696;Заявл. 
31.07.2014; Опубл. 
10.02.2015. Бюл. № 
3/2015.
п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Медична 
хімія»підготовки на 
другому 



(магістерському)рівні/ 
Коновалова ОС, 
Островська С.С., 
Черненко 
Г.П./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни «Медична 
хімія»підготовки на 
другому 
(магістерському)рівні/ 
Коновалова ОС, 
Островська С.С., 
Черненко 
Г.П./Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Термодинамічні та 
кінетичні 
закономірності 
перебігу біохімічних 
процесів» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Коагуляція 
колоїдних розчинів. 
Фізико-хімія розчинів 
полімерів» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Колігативні 
властивості розчинів» 
для студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Chemical 
thermodynamics” for 
students of the 1th year 
of the specialty 
“Medicine”

п.5
Захист дисертації на 
тему: «Біохімічні 
маркери 
функціонального 
стану печінки щурів за 
розвитку звичайної та 
резистентної до 
цисплатину пухлини і 
введення 
цитостатиків» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
біологічних наук за 
спеціальністю 
03.00.04 – біохімія. 
Захист відбувся у 
Одеському 
національному 
університеті імені І. І. 
Мечникова
6.05.2021р. Спецрада 
К 41.051.06 
п.13 

Сертифікат В-2  
№25196  від 
29.03.2019р.

380621 Островська 
Світлана 

Професор, 
Основне 

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

43 Біологічна та 
біоорганічна 

п.1, п.3, п.4 п.8 п.9 
п.12, п.13,п.19



Сергіївна місце 
роботи

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1974, 

спеціальність: 
03.00.00 
Біологія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 001223, 

виданий 
26.09.2012, 

Атестат 
професора 

12ПP 010171, 
виданий 

26.02.2015

хімія п.1
1)Иммунологические 
аспекты воздействия 
свинца и кадмия на 
организм 
Иммунологические 
аспекты воздействия 
свинца и кадмия на 
организм
Стаття  Фахове 
видання.
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2017. – Вип. 2 (136). – 
С. 20-25. Островская 
С.С.
Шаторная В.Ф.
2)Микробиом ротовой 
полости и здоровье 
человека Микробиом 
ротовой полости и 
здоровье человека
Стаття  Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 1. – Т. 2 
(143). – С. 35-38. 
Островская С.С.
3) Оральный 
микробиом и возраст 
Оральный микробиом 
и возраст Стаття  
Фахове видання
 Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 2. – Т. 2 
(144). – С. 40-43 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 2. – Т. 2 
(144). – С. 40-43 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
4) Биологические 
аспекты связи 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и тканей 
пародонта Стаття  
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 4. – Т. 2 
(147). – С. 58-61. 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 4. – Т. 2 
(147). – С. 58-61. 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
5) Молекулярно-
биологические связи 
парадонтита и 
атеросклероза 
Стаття  Фахове 
видання 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2019. – Вип. 1. – Т. 1 
(148). – С. 53-56. 
Островская С.С.
Герасимчук П.Г.

6) Медико-
генетические 
исследования 
орального 
микробиома у детей 
Медико-генетические 
исследования 
орального 



микробиома у детей
Стаття  Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2019. – Вип. 4. – Т. 1 
(153). – С. 43-57.
Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.
7) Зв’язок між 
хворобою 
Альцгеймера церебро-
васкулярними і 
серцево-судинними 
захворюваннями 
(огляд літератури)
Стаття  Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №1(159). – С. 
302-307 
Островська 
С.С.,Ліхолєтов 
Є.О.Павлова В.В.
Деркач А.К.,Шевченко 
І.Ф.,Адегова Л.Я.
8) 
Внутрішньоклітинні 
шляхи розвитку 
хвороби Альцгеймера 
на тлі герпес вірусних 
інфекцій (огляд 
літератури)
Стаття  Фахове 
видання,наук.метр. 
база Web of science.
Медичні перспективи. 
– 2021. – Т. 26. – № 1. 
– С. 129-135 
Островська 
С.С.Шаторна В.Ф. 
Ліхолєтов Е. О.
9) Індукція окисного 
стресу як елемент 
токсичності 
кадміюСтаття  Фахове 
видання,
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №2(160). – С. 
44-48Островська С.С., 
Писаревська І.А., Дєєв 
В.В., Баклунов В.В., 
Стрижак О.В., 
Кравченко М.К., 
Великодна О.В.,
10) lead toxicity and 
effect on food chains 
and remediation 
techniques (literature 
overview)
Стаття  Фахове 
видання,
наук.метр. база Web of 
science.Медичні 
перспективи. – 2021. – 
Т. – №  – 
Стаття прийнята 
редакцією до друку 
Ostrovska S.S., Biletska 
E.M., Dichko E.N.Kosse 
V.A.
Lulko I.V.

п.3
1) Серцево-судинна 
система при 
артеріальній 
гіпертензії у 
сполученні з дією 



радіації і важких 
металів Серцево-
судинна система при 
артеріальній 
гіпертензії у 
сполученні з дією 
радіації і важких 
металів
Монографія
Видавництво 
«Літограф», 2018. 105 
с. Островська С.С.
2) Тестовые задания 
для подготовки к 
лицензионному 
экзамену «КРОК-1»
Навч. посібник лля 
іноз студентів 
Видавництво 
«Літограф», – 2019. – 
76 с. Островська С. С. 
Шаторна В.Ф.
3) Тестові задания для 
подготовки к 
лицензионному 
экзамену «КРОК-1» 
Навч. посібник 
Видавництво 
«Літограф», – 2020. – 
93 с. Островська С. С. 
Шаторна В.Ф.
4) Медична біологія 
(збірник тестових 
завдань по розділам 
навч. програми) Навч. 
посібник Видавництво 
«Літограф», 2021. – 
91 с. Островська С.С.
5) Test questions for 
Lisensing Exam KROK-
1 Medical biology Навч. 
посібник для іноз.. 
Видавництво 
«Літограф», Dnipro, 
2021. – 68 pp. Markhon 
N.O., 
Ostrovska S.S., 
Slesarenko O.G..
5) Посібник з тестових 
завдань для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок 1» 
Навч. посібник 
Видавництво 
«Літограф», 2021. – 
91 с. Островська 
С.С.,Слесаренко 
О.Г.,Гарець 
В.І.,Мархонь Н.О. 
Трушенко 
О.С.,Терещенко Н.М.
п.4
1) Робоча програма 
(одноосібно) з 
навчальної 
дисципліни «Медична 
Біологія» підготовки 
«другий 
магістерський 
рівень», галузі знань 
22 - Охорона здоров’я, 
спеціальності 221 – 
Стоматологія (1.3 авт. 
арк.)
2)Збірник метод. 
розробок (одноосібно) 
для викладачів і 
студентів з Медичної 
біології – 27  189с.
3) Альбом протоколів 



практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу іноз. 
фак.-ту Метод. 
посібник Видавн. 
«Літограф», Дніпро, 
2017 – Частина І – 73 
с. Частина ІІ – 54 с. 
Гарець В.І.Колосова І. 
І. Мархонь Н. 
О.Островська С. С.
4) Альбом протоколів 
практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу 
(Медицина) Метод. 
посібник Дніпро – 
2020 
Частина І – 58 с. 
Частина ІІ –60 с. 
Гарець В.І.Шаторна 
В.Ф.Островська С. С.
5) Альбом протоколів 
практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу 
(Стоматологія) Метод. 
посібник Дніпро – 
2020 
Частина І – 55 с. 
Частина ІІ – 55 с. 
Шаторна В.Ф.
Островська С. С.. 
Гарець В.І.Кононова 
І.І.
6) ALBUMS DE 
PROTOCOLES 
LEÇONS PRATIQUES 
SUR LA BIOLOGIE 
MEDICALE pour les 
étudiants de 1ère année 
(Partie I)  (Partie ІI) 
Метод. посібник 
Дніпро – 2020 
Частина  ІІ – 55 с
Частина  ІІ – 55 с. 
Shatornaya V.F., 
Ostrovskaïa S.S., Garets 
V.I., Shamelashvili K.L., 
Zemlanoy A.A, 
Kaplunenko A.N.  
п.8
Член редакційної 
ради фахового 
видання , журнал 
«Вісник проблем 
біології і медицини» 
до 2018 р.
п.9
1)Заступник голови 
Експертної комісії 
Центру тестування 
МОЗ України по 
Стоматології,  2018 -
2020 р., учасник 
семінару Центру 
тестування МОЗ 
України «Створення 
якісних тестів» з 
отриманням 
сертифікату, 2020 р..
2)Увійшла, як 
науковець, до 
«Енциклопедії 
сучасної України» по 
запрошенню 
Інституту 
енциклопедичних 
досліджень НАН 
України, 2021 р.
п.12



1)Морфологические 
изменения в легких 
курильщиков (обзор 
литературы) Стаття
«Word Science» 
International Scientific 
and Practical 
Conference “WORD 
SCIENCE” (September 
28-29 Dubai UAE). – 
2016. – Vol. 3. - P. 30-
33. Островская 
С.С.Шаторная В.Ф.
2) Иммунологические 
аспекты воздействия 
свинца и кадмия на 
организм Фахове 
видання.
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2017. – Вип. 2 (136). – 
С. 20-25. Островская 
С.С.
Шаторная В.Ф.
3) Микробиом 
ротовой полости и 
здоровье человека 
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 1. – Т. 2 
(143). – С. 35-38. 
Островская С.С.
4) Оральный 
микробиом и возраст 
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 2. – Т. 2 
(144). – С. 40-43. 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
5)Биологические 
аспекты связи 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и тканей 
пародонта Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 4. – Т. 2 
(147). – С. 58-61. 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
6) Молекулярно-
биологические связи 
парадонтита и 
атеросклероза Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2019. – Вип. 1. – Т. 1 
(148). – С. 53-56. 
Островская 
С.С.Шаторная 
В.Ф.Герасимчук 
П.Г.Леонова Г.О.
7) Медико-
генетические 
исследования 
орального 
микробиома у детей 
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2019. – Вип. 4. – Т. 1 
(153). – С. 43-57. 
Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.
8) Cоциальный статус 
человека и 



когнитивный резерв 
мозга (обзор ин. 
литературы)
Стаття
Мат. X міжн.  наук. 
практ. конф. «The 
word of science and 
innovation» London, 
United Kingdom 
October 14-16, 2020, 
P.495-502 Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.
Мархонь Н.О.Коссе 
В.А., Топка Е.Г.
Люлько И.В.
9) Зв'язок між 
хворобою 
Альцгеймера,церебро
васкулярними і 
серцево-судинними
захворюваннями 
(огляд іноземн. 
літератури) Стаття 
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2021. – Вип. . – 1(159. 
– С. 302-307 
Островська С.С. 
Ліхолєтов Е.О. 
Павлова В.В. Деркач 
А.К. Шевченко І.Ф. 
Адегова Л.Я.
10) Зв’язок між 
хворобою 
Альцгеймера церебро-
васкулярними і 
серцево-судинними 
захворюваннями 
(огляд літератури) 
Стаття  Фахове Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№1(159). – 
С. 302-307 Островська 
С.С.,Ліхолєтов Є.О.
Павлова В.В.Деркач 
А.К.,Шевченко І.Ф.,
Адегова Л.Я.
п.13 

Сертифікат В-2  
№49U14Y189DP07  від 
17.07.2021р.

п.19
1)Голова предметної 
приймальної комісії у 
ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ України» 
протягом 2007-2020 
рр
2)Голова комісії з 
соціальних питань 
профкому 
співробітників ДМА.
3)Заступник голови 
Предметної комісії по 
захисту дисертацій в 
ДМА до 2020 р 
4)Член 
моніторингової комісії 
по перевірці роботи 
кафедр в ДМА до 2020 
р.
5)Член Товариства 
анатомів, гістологів та 
ембріологів України, 
Міжнародна академія 



інтегративної 
антропології.

380660 Письменецьк
а Ірина 
Юріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1978, 

спеціальність: 
03.00.00 
Біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 001621, 

виданий 
20.01.1993, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

024758, 
виданий 

14.04.2011

40 Біологічна та 
біоорганічна 
хімія

п.1, п.4, п.12, п.13, п.14, 
п.19,п.20
п.1
1.Pismenetskaya I.U., 
Butters T.D. Serum 
glycomarkers of 
endoplasmatic 
reticulum and 
lysosomal-endosomal 
system in human 
healthy aging and 
diseases. - Ukr. 
Biochem. J.–2017.– 
Vol. 89, № 1. – P.58–
69. Стаття, Фахове, 
Scopus, CiteFactor, 
Google Scholar

2.Островська С.С., 
М’ясоїд Ю.П., 
Ковтуненко Р.В., 
Мякушко В.А., 
Черненко Г.П., 
Письменецька І.Ю., 
Баклунов В.В. Вплив 
кадмію на здоров’я 
дітей в пренатальному 
та постнатальному 
періоді розвитку. 
Український журнал 
медицини,  біології та 
спорту– 2021. – Том 6, 
№ 5(33). – С. 414 – 
422. Стаття, Фахове

3.Земляний О.А., 
Данільчeнко А.К., 
Євтушенко Т.В., 
Писаревська І.А., 
Бойко О.В., 
Письменецька І.Ю., 
Шемет С.А. Хронічний 
низькодозовий вплив 
кадмію   : сучасні 
уявлення щодо 
механізмів 
надходження кадмію 
в організм і 
нефротоксичних 
ефектів металу. Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№3(161). – С. 35 – 40. 
Стаття, Фахове

4. Маслак Г.С., 
Черненко Г.П., 
Байбаков В.М., 
Виселко А.Д., 
Письменецька І. Ю., 
Копацька М.В., 
Коновалова О.С. 
Зміни гліканових 
детермінант мембран 
лімфоцитів 
периферичної крові 
хворих на В-
клітинний хронічний 
лімфолейкоз за умов 
протипухлинної 
терапії. Український 
журнал медицини,  
біології та спорту– 
2021. - Том 6, № 6. - C. 
134–140. Стаття, 
Фахове

5. Маслак Г.С., 
Черненко Г.П., 



Абрамов С.В., 
Письменецька І.Ю., 
Давиденко I.В., Лушня 
Л. М., Макарець М.Ф. 
Дослідження 
глікобіому поверхні 
лімфоцитів хворих на 
В-клітинний 
хронічний 
лімфолейкоз. 
Український журнал 
медицини,  біології та 
спорту– 2021. - Том 6, 
№ 6. - C. 141–147. 
Стаття, Фахове

п.4

1.«Biological and 
Bioorganic Chemistry» 
part 1 METABOLISM 
Training Manual for 
Practical Classes for 
students of “Medicine” 
and “Dentistry” 
specialties 
(I.U.Pismenetskaya, 
O.S.Konovalova, 
G.P.Chernenko), 2020.   
2. «Biological and 
Bioorganic Chemistry» 
part 2 Biochemistry of 
intercellular 
communications,
Molecular Biology, 
Functional 
Biochemistry.Training 
Manual for Practical 
Classes for students of 
“Medicine” and 
“Dentistry” specialties 
(I.U.Pismenetskaya, 
O.S.Konovalova, 
G.P.Chernenko) 
Dnipro, 2021.
3. .«Medical 
Chemistry» Training 
Manual for Practical 
Classes for students of 
“Medicine” and 
“Dentistry” specialties 
(I.U.Pismenetskaya, 
O.S.Konovalova), 2020.
4. «Bioorganic 
Chemistry» Protocols of 
Practical Classes for 
students of I year of the 
specialty " Medicine" 
and “Dentistry” 
(I.U.Pismenetskaya, 
O.S.Konovalova), 
Dnipro, 2019.
5.«Medical Chemistry» 
Protocols of Practical 
Classes for students of I 
year of “Medicine” and 
“Dentistry” specialties 
(I.U.Pismenetskaya, 
O.S.Konovalova), 2019.
6. «Biological and 
Bioorganical 
Chemistry», part 1. 
Protocols of Practical 
Classes On the course 
"Biochemistry and 
Bioorganic Chemistry" 
for students of II year of 
the specialty " 
Medicine" 
(Chernousova N.M., 
Pismenetska I.U., 



Volodarets S.O., Maslak 
G.S.) Dniprо, 2019.
7. «Biological and 
Bioorganical 
Chemistry», part 1I. 
Protocols of Practical 
Classes On the course 
"Biochemistry and 
Bioorganic Chemistry" 
for students of II year of 
the specialty " 
Medicine" 
(Chernousova N.M., 
Pismenetska I.U., 
Volodarets S.O., Maslak 
G.S.) Dniprо, 2020.

п.12
Pysmenetska I.U., 
Peleshenko H.B. When 
meaningful and rote 
learning butt heads or 
an old threat of “test 
tyranny” in a new 
reality of Ukrainian 
medical education// 
Міжнародна наукова 
конференція «New 
Horizons in 
Biochemistry & 
Molecular Biology 
Education» September 
6-8, 2017 Weizmann 
Institute of Science, 
Israel, p.49.

п.13
сертіфікат В-2 № 
49U14Y203DP07 від 
17.07.2021р.
п.14
керівник постійно 
діючого студентського 
товариства з біохімії
п.19.
Член Товариства 
Ukrainian Biochemical 
Society (FEBS)
п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 21 роки.

217327 Черненко 
Галина 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпрпетровсь
кий ордена 
Трудового 
Червоного 
Прапора 

державного 
університету 
ім. 300-річчя 
возз'єднання 

України з 
Росією, рік 
закінчення: 

1969, 
спеціальність:  

Біохімія

0 Біологічна та 
біоорганічна 
хімія

п.1, п.4, п.12, п.13, п.14, 
п.19,п.20 
п.1

1). О роли эндогенного 
метанола в живых 
организмах Мат. 
міжнар. науково.-
метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 червня 
2018р. – Дніпро, 
2018.- С. 56-58.
Черненко Г.П. 
Соломенко Е.В.
2). Вплив кадмію на 
здоров’я дітей в 
пренатальному та 
постнатальному 
періоді розвитку 
Стаття  Фахове 
видання Український 
журнал медицини  
біології та спорту– 
2021 – Том 6, № 5(33). 
– С. 414 – 422. 
9 Островська С.С., 



М’ясоїд Ю.П., 
Ковтуненко Р.В., 
Мякушко В.А., 
Черненко Г.П., 
Письменецька І.Ю., 
Баклунов В.В.
3). Показники впливу 
хлориду кадмію та 
сукцинату міді на 
показники смертності 
в ембріогенезі білих 
щурів при 
ентеральному 
введенні Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №4(162). – С. 
83-86 5 Руденко К.М., 
Писаревська І.А.,       
Жержова Т.А., 
Черненко Г.П., 
Евтушенко Т.В., Бойко 
О.,
Мякушко В.А.
4). Зміни гліканових 
детермінант мембран 
лімфоцитів перифе-
ричної крові хворих 
на В-клітинний 
лімфолейкоз за умов 
протипухлинної 
терапії Стаття Фахове 
видання
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 
6(6). –– С. 141-147. 7 
Маслак Г.С.,Черненко 
Г.П.,,
Байбаков 
В.М.,Виселко 
А.Д.,Письменецька 
І.Ю.,  Копацька М.В.2 
Коновалова О.С.
5). Дослідження 
глікобіому поверхні 
лімфоцитів хворих на 
В-клітинний 
хронічний 
лімфолейкоз Стаття 
Фахове 
виданняУкраїнський 
журнал медицини  
біології та спорту– 
2021 – Том 6(6). –– С. 
134-140. 7 Маслак Г. 
С., Черненко Г. П., 
Абрамов С. В. , 
Письменецька І. Ю., 
Давиденко I. В., 
Лушня Л. М., 
Макарець М. Ф. 

п..4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Біологічна та 
біоорганічна хімія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Коновалова ОС, 
Островська С.С., 
Черненко 
Г.П./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 



«Біологічна та 
біоорганічна хімія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Коновалова ОС, 
Островська С.С., 
Черненко 
Г.П./Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Взаємний вплив 
атомів в молекулах 
органічних сполук. 
Індукційний ефект» 
для студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Вуглеводи. 
Моносахара: будова,  
хімічні властивості та 
біологічне значення. 
Структура, властивості 
та біологічна роль  
дісахаридів. Гомо- і 
гетерополісахариди: 
структурні 
компоненти, типи 
зв’язку, біологічна 
роль. Реакція 
Фелінга» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Білки. Фізико-хімічні 
властивості, біороль. 
Структурна 
організація білкових 
молекул. Прості та 
складні білки.  
Денатурація білків. 
Дослідження 
фосфопротеїну – 
казеїногену молока» 
для студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Hormonal 
regulation of 
Metabolism” for 
students of the 2th year 
of the specialty 
“Medicine”
п.12

Features of content 
preparation for on-line 
teaching of 
biochemistry at a 
medical university.тези 
Мат. ІV Між. наук.-
практ.ї «Неперервна 
освіта для сталого 
розвитку: 
філософсько-
теоретичні контексти 
та педагогічна 
практика», 03-04 
грудня 2021 р. м. 
Дніпро, ДНУ. 2 
Маслак Г.С.Черненко 
Г.П.
Черноусова 
Н.М.,Пелешенко Г.Б.

п.13



 Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою в 
обсязі більше 50 
аудиторних годин

п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п.19
Член Українського 
біохімічного 
товариства, яке 
входить до Федерації 
європейських 
біохімічних товариств 
(FEBS)
п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 48 
роки.

221625 Назарова 
Дар`я 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1995, 

спеціальність:  
Ботаніка, 

біогеоценологі
я, екологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 061581, 
виданий 

06.10.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046056, 
виданий 

25.02.2016

20 Анатомія 
людини

п.1, п.3, п.4, п.13, п.14, 
п.19, п.20 
п.1
1). Educational work as 
method of 
implementation of 
plans for the 
development of a 
training group in 
medical 
universities.Фахове 
видання
Стаття 
ІндексСopernicus 
Norwegian journal of 
development of the 
international science.-
ISSN 3453-9875. 2019. 
V2. № 29. P.50-53. 
Nazarova D.I., Kramar 
S.B., Gorshkova A, 
Kramar A.
2). Морфометричний 
аналіз форми серця 
півня при аномальній 
баготочисельній 
закладці серця.Фахове 
видання Стаття Індекс
Modern Scientific 
Researches, Iss 8 (P. 1). 
С. 96-102. ISSN 2523-
4692 Назарова, Д.І.,  
Крамар, С.Б. 
3). Тестування як один 
з методів 
об’єктивізації 
оцінювання студентів 
Фахове видання
Стаття Український 
журнал медицини, 
біології та спорту. 
ISSN 2415-3060 – 
2017.- № 5(7) – с. 167-
170. Назарова Д.І., 
Крамар С.Б., 
Савочкіна М.В., 
Шевченко І.В.
4). Preparation of 
undergraduate students 
of the medical higher 
education institutions 
to research work стаття 
(фаховий 
журнал,входить до 
науко-метр. Баз



Danish scientific 
journal. – 2020. – 
№40. – Vol. 1. – P. 16-
18. Baybakov V.M., 
Nazarova D.,
Kramar S., Gorshkova 
A., Hryhorenko L
5). 1.Крамар С. Б., 
Назарова Д. І., 
Філіпенко В. В. Роль і 
значення латинської 
мови у підготовці 
успішного спеціаліста 
у ЗВО. Український 
журнал медицини, 
біології та спорту. Т. 4. 
№ 2 (18), 2019. С. 246-
250. Стаття.
6). The role and value 
of the Latin language in 
preparing successful 
medical specialists. 
тези Актуальні 
питання медицини: 
матеріали 
міжрегіональної 
науково-медичної 
конференції, Дніпро 
2019, с.147-148. 
Nazarova D.I., 
Filipenko V.V.
7). Organisation du 
travail autonome des 
etudsants comme une 
forme de travail 
methodique d'un 
enseignant. Тези 
доповідей другого 
міжнародного 
фракомовного 
колоквіуму в Україні 
3-4 жовтня 2018 
“Мови Науки та 
Практики”,  Дніпро 
2018, с. 115-116.
S.B. Kramar, D.I. 
Nazarova.
8). Методические 
рекомендации по 
разработке и ведению 
занятий по предметам 
входящих “КРОК 1” на 
английском язике для 
отечественных 
студентов.
тези Актуальні 
питання медицини: 
матеріали 
міжрегіональної 
науково-медичної 
конференції,  Дніпро 
2018, с. 102-103. 
Назарова Д.И.
п.3
Назарова Д.І., 
Філіпенко В.В., 
Давиденко І.В. 
Посібник з латинсько-
англійсько-
української 
термінології (при 
вивченні систем 
людського організму 
та їх розладів). 
Частина І. Дніпро, 
2020. 38 с.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ребра, 
груднина. Поняття 



про грудну клітку, її 
розміри та форми. 
Кістки поясу верхньої 
кінцівки» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Дрібні 
кістки обличчя. 
Під’язикова кістка» 
для студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Розвиток 
спинного мозку. 
Формування 
спинномозкового 
нерва. Задні гілки 
спинномозкових 
нервів» для студентів 
1 курсу спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “The 
connections of the 
pelvic bones. The 
diameters, distances 
and sexual features of 
the pelvis. X-rays 
anatomy of the joints” 
for students of the 1th 
year of the specialty 
“Medicine”
п.13 
Сертифікат В-2  № 
951J070DP09 від 
25.07.2019р.
п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком
п.19
член Наукового 
товариства анатомів, 
гістологів, ембріологів 
та топографоанатомів
п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 20 
років.

380635 Одинцова 
Людмила 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

58 Офтальмологія п. 4, п. 11, п.12, п.14.,п. 
19, п. 20 

п. 4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Захворювання 
орбіти. Диференційна 
діагностика 
екзофтальмів» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Захворювання 
рогівки та склери» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 



«Захворювання 
зорового нерва» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Diseases of 
the eyelids and lacrimal 
organs” for students of 
the 4th year of the 
specialty “Medicine”
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Офтальмологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Одинцова 
Л.М..,.. ./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Офтальмологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) рівні 
/ Одинцова 
Л.М.../Дніпро,2021.

п.11
Наукове 
консультування у 
відділенні клінікиТОВ 
«Медичний центр 
«Тал-Медікал»

п.12
1.The use of 
information technology 
in the training of future 
doctors/ Тези Х 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«SCIENTIFIC 
HORIZON IN THE 
CONTEXT OF SOCIAL 
CRISES» November 25-
26. 2021 Japan

2. Синдром 
емоційного вигорання 
серед іноземних 
студентів/ Тези ІІ 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«SCIENTIFIC TRENDS 
AND TRENDS IN THE 
CONTEXT OF 
GLOBALIZATION» 
September 19-20, 2021, 
in Umea Kindom of 
Sweden.
п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п. 19. 
Член Української 
асоціації 
офтальмологів

п. 20.
 Стаж роботи зі 
спеціальності  -56 
років

380683 Сіразетдінов
а Гюльсум 
Гайнетдинів

Асистент, 
Основне 
місце 

Медичний 
факультет

8 Оториноларин
гологія

п. 4, п. 11, п.14,п. 19, п. 
20 
п. 4. 



на роботи Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Оториноларингологі
я» підготовки на 
другому 
(магістерському) 
рівні/ Сіразетдінова 
Г.Г.,.. ./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Оториноларингологі
я» підготовки на 
другому 
(магістерському) рівні 
/ Сіразетдінова 
Г.Г../Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Диференційна 
діагностика порушень 
звукопровідного та 
звукосприймального 
апаратів» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Ексудативний отит» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Носовий 
клапан, 
остіомеатальний 
комплекс» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Disease of 
ear: an external otitis 
(furuncle, poured out 
inflammation of 
external acoustic duct), 
otomycosis, sulphuric 
cork, acute 
inflammation of middle 
ear, feature of this 
pathology in child's age. 
Otoantritis” for 
students of the 4th year 
of the specialty 
“Medicine”
п.11
Наукове 
консультування у 
відділенні клінікиТОВ 
«Медичний центр 
«Тал-Медікал»
п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п. 19. 
Член Української 
асоціації хірургов 
отоларінгологов 
п. 20.
 Стаж роботи зі 
спеціальності  -35 
років

305063 Писаревськи Асистент, Медичний 0 Акушерство та п.1, п.2, п.4, п.13, п.19, 



й Костянтин 
Іванович

Основне 
місце 
роботи

факультет гінекологія п.20
п.1

1).Вплив свинцю на 
здоров’я дітей Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
71 – 75. 5 Островська 
С.С., 
М’ясоїд Ю.П., 
Ковтуненко Р.В., 
Соломенко  М.В., 
Писаревський К.I., 
Рукавишникова Д.К.,
Жержова Т.А

п.2
1). Патент на корисну 
модель «Грудна 
накладка для 
молоприймача 
матері-годувальниці» 
№ 3687-XII;
2). Патент на винахід 
«Пристрій для 
введення до 
порожнистого органу 
спеціальних 
інструментів і 
лікарських засобів» 
№ 3769- XII;

п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Акушерство і 
гінекологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Жержова Т.А., 
Писаревський К.І. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Акушерство і 
гінекологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Жержова Т.А., 
Писаревський 
К.І../Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Нейроендокринна 
регуляція. Порушення 
функцій 
репродуктивної 
системи» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Фонові та 
передракові стани 
жіночих статевих 
органів» для студентів 
4 курсу спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Неплідний шлюб. 
Планування сім'ї» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»



4.Manual for self-work 
students 
“Neuroendocrine 
regulation. Disorders of 
the functions of the 
reproductive system. 
Congenital 
malformation of female 
genital organs” for 
students of the 4th year 
of the specialty 
“Medicine”

п.13
Сертифікат В-2  
№03FQ01P009DP03  
від 26.06.2021р.
п.19
Член ВГО «Асоціація 
гінекологів-
ендокринологів 
України» 
п.20
Досвід роботи 
акушером-
гінекологом - 15 років.

380611 Жержова 
Тетяна 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

KH 012164, 
виданий 

14.11.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002320, 
виданий 

05.07.2001

35 Акушерство та 
гінекологія 

п.1,п.4, п.12, п.13, п.14, 
п.19, п.20
п.1

1).Гіперплазія 
ендометрія: 
діагностика та 
лікування стаття Мат. 
ХVІІ наукової 
конференції 
студентівта молодих 
учених «Новини і 
перспективи медичної 
науки». – 2017. – С. 13-
14. Жержова Т.А.
2). Личность педагога 
как проявление ее 
гендерного 
воспитания в вузе. 
стаття Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції “Освіта і 
наука у мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи 
розвитку” – 
Дніпропетровськ, - 
2019. – с.131-132 
Жержова Т.А.
3). Анализ 
эффективности 
обучения слушателей 
курсов повышения 
квалификации с 
помощью 
анкетирования. стаття 
Матеріали ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції “Освіта і 
наука у мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи 
розвитку” – 
Дніпропетровськ, - 
2020. – с.17-19 
Жержова Т.А.
4). Научно-
исследовательская 
работа врачей-
интернов акушеров-
гинекологов на этапе 
обучения в очной 
части интернатуры. 



стаття Матеріали ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції “Освіта і 
наука у мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи 
розвитку” – 
Дніпропетровськ, - 
2020. – с.37-38 
Жержова Т.А.
5). Значение 
практических 
навыков в оценке 
уровня 
профессионализма 
врачей-интернов 
акушеров-
гинекологов. стаття 
Матеріали ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції “Освіта і 
наука у мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи 
розвитку” – 
Дніпропетровськ, - 
2020. – с.41-42 
Жержова Т.А.
6) Вплив свинцю на 
здоров’я дітей Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
71 – 75. 5 Островська 
С.С., 
М’ясоїд Ю.П., 
Ковтуненко Р.В., 
Соломенко  М.В., 
Писаревський К.I., 
Рукавишникова Д.К.,
Жержова Т.А

п.4
1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Фізіологія жіночих 
статевих органів. 
Методи обстеження 
гінекологічних 
хворих. Роль 
сімейного лікаря в 
наданні акушерсько-
гінекологічної 
допомоги» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Нейроендокринна 
регуляція. Порушення 
функцій 
репродуктивної 
системи» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Нейроендокринні 
синдроми в 
гінекології» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Infertile 
couple. Family 
planning” for students 
of the 5th year of the 



specialty “Medicine”
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Акушерство і 
гінекологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Жержова Т.А., 
Писаревський К.І. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Акушерство і 
гінекологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Жержова Т.А., 
Писаревський 
К.І../Дніпро,2021.

п.12
1. Vaginal dysbiosis: 
bacterial vaginosis/ 
Тези ІІ international 
Scientific and Practical 
Conference «GLOBAL 
APPROACH TO 
SCIENTIFIC 
RESEARCH» 
December 4-5/2021 in 
Brazil.
2. Синдром 
емоційного вигорання 
серед іноземних 
студентів/ Тези ІІ 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«SCIENTIFIC TRENDS 
AND TRENDS IN THE 
CONTEXT OF 
GLOBALIZATION» 
September 19-20, 2021, 
in Umea Kindom of 
Sweden.

п.13
Сертифікат В-2  
№03FQ01P009DP03  
від 27.02.2021р.
п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п.19

член асоціації 
гінекологів України

п.20
Досвід роботи 
акушером-
гінекологом - 37 років.

33113 Байбаков 
Володимир 
Михайлович

Перший 
проректор, 
Основне 
місце 
роботи

Товариство з 
обмеженою 

відповідальніст
ю 

"Дніпропетров
ський 

медичний 
інститут 

традиційної і 
нетрадиційної 

медицини"

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність: 

7.110104 
педіатрія

0 Хірургія п.1, п.2, п.4, п.7, п.13, 
п.19,п.20,

п.1

1). Спосіб  
лапароскопічної 
корекції 
неускладнених 
пахвинних гриж у 
дітей стаття (фаховий 
журнал, входить до 
науко-метр.баз) 



Актуальні проблеми 
сучасної медицини. – 
2017. – Том 17, №2 
(58).– С. 79-83. 
Байбаков В.М.
2). Influence the 
octenidine 
dihydrochloride on the 
tissues of knee joints of 
immature laboratory 
rats стаття 
(закорд.публ.) Web of 
Scholar.
Multidisciplinary 
Scientific Journal. –
Vol.1, № 9 (18). –
Poland: Scientific 
Educational Center 
Warsaw, 2017. –P. 53 – 
56. Digtyar V. A.,
BaibakovV.M. 
LukianenkoD.M.,Zharik
ovM.Yu
3). Лапароскопічна 
корекція двосторонніх 
пахвинних гриж у 
дітей стаття (фаховий
журнал, входить до 
науко-метр.баз) 
Шпитальна хірургія. – 
2017. – №4 (80). – С. 
118-122.Байбаков В.М.
4) Морфометричні 
паралелі в патогенезі 
безпліддя чоловіків 
стаття (фаховий 
журнал, входить до 
науко-метр.баз) 
Вісник морської 
медицини. – 2017. –
№4 (77). – С.119-125.
Байбаков В.М.
5). 
Морфофункціональні 
зміни дренажних 
систем яєчка внслідок 
варікоцеле, 
порушення 
облітерації 
вагінального паростка 
очеревини, 
орхоепідидиміта 
Стаття Мат. 
міжрегіон. наук-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини» 25 червня 
2017 р. м. Дніпро. – С. 
21-30 Байбаков В.М.
6). Спосіб 
лапароскопічної 
корекції 
неускладнених 
пахових гриж у дітей  
Стаття Мат. 
міжрегіон. наук-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини» 25 червня 
2017 р. м. Дніпро. – С. 
30-39. Байбаков В.М.
7). Спосіб  лапароско-
пічної корекції не- 
ускладнених пах-
винних гриж у дітей 
стаття (фаховий 
журнал,входить до 
науко-метр.баз) 
Актуальні проблеми 
сучасної медицини. – 
2017. – Том 17, №2 



(58).– С. 79-83. 
Байбаков В.М.
п.2
1).патент на корисну 
модель № 74704,
2).патент на корисну 
модель № 74701,
3).патент на корисну 
модель № 182802).
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Синдром 
гострої та хронічної 
кровотечі в 
порожнину шлунково-
кишкового тракту» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Синдром 
гострого порушення 
пасажу кишкового 
утримання» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Перитонеальний 
синдром» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “General 
notion about hernias 
and it’s 
complications:Inguinal 
hernia, femoral hernia, 
ventral hernia” for 
students of the 4th year 
of the specialty 
“Medicine”

п.7
Офіційний опонент по 
дисертації Шавлюка 
Р.В

п.13
Сертифікат В-2  
№24355  від 
28.12.2017р.

п.19
член областной 
асоціації дитячих 
хірургів України 

п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22р.

305065 Шевченко 
Ірина 
Федорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

0 Неврологія п.1, п.4, п.11, п.12, п.14, 
п.19, п.20
п.1
1)Зв’язок між 
хворобою 
Альцгеймера церебро-
васкулярними і 
серцево-судинними 
захворюваннями 
(огляд літератури) 
Стаття  Фахове 
видання



Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №1(159). – 
С. 302-307 Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№1(159). – С. 302-
307Островська 
С.С.,Ліхолєтов 
Є.О.Павлова 
В.В.Деркач 
А.К.,Шевченко І.Ф.,
п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Неврологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Шевченко І.Ф. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Невроологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) рівні 
/ Шевченко 
І.Ф./Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Синдроми 
ураження рухового 
шляху на різних 
рівнях» для студентів 
4 курсу спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Трійчастий, 
лицьовий, 
присінково-
завитковий нерви та 
синдроми їх 
ураження» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Функціональні 
методи діагностики 
нервової системи» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Anatomico-
physiological data, 
pathology and methods 
of the autonomic 
nervous system 
examination” for 
students of the 4th year 
of the specialty 
“Medicine”

п.12
1. Стрес як фактор 
ризику 
винекненнядепресивн
их розладів під час 
навчання/ Тези VІІ 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«INNOVATIVE 
TRENDS IN SCIENCE, 
PRACTICE AND 



EDUCATION» 
February 22-25, 2022р. 
Germany, ст. 285-287.
2. . Синдром 
емоційного вигорання 
серед іноземних 
студентів/ Тези ІІ 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«SCIENTIFIC TRENDS 
AND TRENDS IN THE 
CONTEXT OF 
GLOBALIZATION» 
September 19-20, 2021, 
in Umea Kindom of 
Sweden.
3.  Healthy lifestyle-
prevention of 
cardiovascular 
pathologi!/ Тези ІІ 
international Scientific 
and Practical 
Conference «GLOBAL 
APPROACH TO 
SCIENTIFIC 
RESEARCH» 
December 4-5. 2021 
Brazil
4. Combination therapy 
in patients with 
bronchopulmonary 
pathology complicated 
by gastroesophageal 
refiux disease/ Тези Х 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«SCIENTIFIC 
HORIZON IN THE 
CONTEXT OF SOCIAL 
CRISES» November 25-
26. 2021 Japan

п.11
Наукове 
консультування у 
відділенні клінікиТОВ 
«Медичний центр 
«Тал-Медікал»
п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п. 19. 
Член Української 
асоціації неврологів

п. 20.
 Стаж роботи зі 
спеціальності  -40 
років

208930 Хом`яков 
Віктор 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпрпетровсь
ка державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  

Лікувальна 
справа

0 Хірургія п.1,п.2,п.3, п.4, п.13, 
п.19, п.20
п.1
1. Науменко Л.Ю. 
Тактика хірургічного 
лікування наслідків 
поліструктурних 
ушкоджень 
передпліччя та кисті 
[Текст] / Л.Ю.  
Науменко, В. М. 
Хом’яков, А.М. 
Доманський, Є.Л. 
Ліфаренко, А.О. 
Мамєтьєв // Травма, 



2016. – № 2 (том 17). – 
С. 86-89.
2. Кириченко А. Г. 
Динаміка первинної 
інвалідності учасників 
АТО на прикладі 
Дніпропетровськї 
області [Текст] /А. Г. 
Кириченко, Т. М. 
Лук’янченко, В. М. 
Хом’яков, Н. А. 
Драпалюк // Вісник 
морської медицини, 
2016. ‒ № 2 (71). – С. 
207-211.
3. Канюка Є. В. 
Фізична реабілітація 
пацієнтів з 
наслідками травм 
дистальних відділів 
верхніх кінцівок з 
використанням 
кругового методу 
дозування 
навантаження  у 
функціональному 
періоді [Текст] / Є. В. 
Канюка, В.В. Абрамов, 
О. Б. Неханевич, В. М. 
Хомяков // Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини, 2016. ‒ № 
4 (ч. 3, том 16). ‒ С. 
123-126. 
4. Хом’яков В.М. 
Інвалідність внаслідок 
ушкоджень 
розгиначів кисті і 
пальців в Україні 
[Текст] / В.М. 
Хом’яков // Збірник 
наукових праць 
співробітників 
НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, 2016. – 
Випуск 25. – С. 383-
388.
5. Доманський А.М. 
Причини формування 
інвалідності внаслідок 
травм ліктьового 
суглоба / А.М. 
Доманський, О.Є. 
Лоскутов, В.М. 
Хом’яков/ Патологія, 
2020. – № 2(49), том 
17. –           С. 222-227. 
(Фахове видання, 
включене до науко-
метричних баз, у т.ч. 
Web of Science).
6. Abdullayev R.Ya., 
Grechanik E.I., 
Slesarenko D.A., 
Kulikova F.I., Abramov 
S.V., Kirichenko A.G., 
Khomiakov 
V.M.�Ultrasound 
diagnosis of vessels 
injury of the neck in 
case of combat trauma 
/ Azerbaijan medical 
journal. – ATJ, 2021, 
№2.-  P. 11-17. (Фахове 
видання, включене до 
науко-метричних баз, 
у т.ч. Scopus).

п.2
Патент на корисну 
модель УкраЇни № 



104482, від 10.02.2016 
р., бюл. № 3  «Спосіб 
транспозиції 
сухожилка» / 
Науменко Л.Ю., 
Хом’яков В.М., 
Бондарук Д.О., Бойко 
О.М.; Канюка Є.В.; 
Шимон Ю.Г.; 
Новохатній О.А.

п.3
1.Dihtyar V.A. Caring 
for surgical Patiens / 
V.A. Dihtyar,  V.M. 
Baibakov, V.M. 
Khomyakov/ Study 
Guide for Students of 
Higher Educational 
Medical Institutions/ - 
Warsaw: RS Global Sp. 
Z O.O., 2020 –96 p.
2.Абрамов С.В. Основи 
програми 
психологічного 
супроводу учасників 
АТО /С.В. Абрамов, 
В.М. Корнацький, А.Г. 
Кириченко, В.М. 
Байбаков, В.М. 
Хом’яков/ 
Методичний 
посібник.  – Дніпро: 
Акцент ПП, 2017 – 167 
с. 
п.4
1. Методична 
розробка самостійної 
роботи студентів 
«Синдромом гострої 
та хронічної кровотечі 
в порожнину 
шлунково-кишкового 
тракту» для студентів 
4 курсу спеціальності 
«Медицина»
2. Методична 
розробка самостійної 
роботи студентів 
«Синдром гострого 
болю у прямій кишці, 
анальному каналі та 
періанальній ділянці» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3. Методична 
розробка самостійної 
роботи студентів 
«Діарейно-запальний 
синдром» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4. Manual for self-work 
students “Rectal 
prolapse and chronic 
hemorrhoids of 3-4 
stage” for students of 
the 4th year of the 
specialty “Medicine”
5. Методична 
розробка самостійної 
роботи студентів 
«Травматична 
хвороба. Політравма. 
Сучасні принципи 
лікування переломів» 
для студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»



6. Методична 
розробка самостійної 
роботи студентів 
«Ушкодження кісток 
та суглобів верхньої 
кінцівки» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
7. Методична 
розробка самостійної 
роботи студентів 
«Пухлинні та 
пухлиноподібні 
захворювання 
системи опори та 
руху» для студентів 5 
курсу спеціальності 
«Медицина»
8. Manual for self-work 
students “Acute 
appendicitis, Peritonitis 
(etiology, pathogeny 
and clinical picture 
diesease, differential 
diagnostics, Methods of 
examination, 
treatment)” for 
students of the 5th year 
of the specialty 
“Medicine”

п.13
Certificate B2 
06Y73r107DP07
17/Apr/2021

п.19
 Член 
Дніпропетровської 
обласної асоціації 
ортопедів 
травматологів
п.20
 лікар ортопед-
травматолог 20 років.           

213170 Решетова 
Олександра 
Іллівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

0 Хірургія п.3 п.4 п.12 п.14, п.19 
п.20 
п.3
«Збірник тестових 
завдань з 
абдомінальної 
хірургії» навчальний 
посібник для 
студентів 4 курсу, 2019 
р.
Люлька І.В., Решетова 
О.І., Родіонов В.К., 
Гузенко Б.В., 
Чухриєнко А.В., 
п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Хірургія» підготовки 
на другому 
(магістерському) 
рівні/ ЛюлькаІ.В., 
Решетова О.І. 
Родіонов 
В.К./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Хірургія» підготовки 
на другому 
(магістерському) 
рівні/ ЛюлькаІ.В., 
Решетова О.І. 



Родіонов 
В.К./Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Гостра та хронічна 
кровотеча у 
порожнину верхнього 
поверху шлунково-
кишкового тракту: 
варикозне 
розширення вен 
стравоходу; синдром 
Маллорі-Вейса; 
гастроезофагеальна 
рефлюксна хвороба, 
ускладнена 
кровотечею; 
виразкова хвороба 
шлунка та 
дванадцятипалої 
кишки; геморагічний 
гастрит; рак шлунку» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Загальні питання 
розвитку та 
діагностики гострого 
больового синдрому в 
аноректальній 
ділянці: Гострий 
геморой, гостра 
анальна тріщина, 
гострий парапроктит, 
запалення 
епітеліальних 
куприкових ходів» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Загальне вчення про 
неускладнені грижі: 
пахова грижа, 
стегнова грижа, 
пупкова грижа, 
вентральна грижа» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Acute 
inflammatory 
abdominal syndrome” 
for students of the 4th 
year of the specialty 
“Medicine”

п.12

1.The use of 
information technology 
in the training of future 
doctors/ Тези Х 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«SCIENTIFIC 
HORIZON IN THE 
CONTEXT OF SOCIAL 
CRISES» November 25-
26. 2021 Japan
2) Особливості 
хірургічного 
лікування гострого 
панкреатиту важкого 



ступеню Тези Мат. 
міжрегіон. наук-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини» 25 червня 
2017 р. м. Дніпро. – С. 
54-55
2 Гузенко 
Б.В.Кришень 
В.П.Решетова О.І.
п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п. 19.  
член Асоціації хірургів 
України 

п. 20.
 Стаж за 
спеціальністю 62 років

380618 Люлька Іван 
Володимиро
вич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДH 000070, 

виданий 
16.11.1992, 

Атестат 
професора ПP 

001719, 
виданий 

18.11.1994

55 Хірургія п.1, п.3, п.4, п.11, п.12, 
п.13, п.19, п.20

п.1
1)lead toxicity and 
effect on food chains 
and remediation 
techniques (literature 
overview)Стаття  
Фахове видання,
наук.метр. база Web of 
science.Медичні 
перспективи. – 2021. – 
Т. – №  – Стаття 
прийнята редакцією 
до друку
Ostrovska S.S., Biletska 
E.M., Dichko E.N.Kosse 
V.A.
Lulko I.V.
2). Зміни гепатогенезу 
щурів при 
комбінованому 
введенні солей кадмію 
з цитратами селену та 
германію Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
282 – 286.  5 Шаторна 
В.Ф.Коссе В.А., Тітов 
Г.ІСлесаренко 
О.Г.Топка Е.Г.
Люлько 
І.В.Алексеенко З.К.
3) Вплив свинцю на 
репродуктивне 
здоров’я 
чоловіківСтаття  
Фахове видання 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 6 , 
№ 4(32). –. С. 193-198. 
6 Островська 
С.С.Коссе В.А., 
Топка Е.Г.Люлько 
И.В.Філіппов 
Ю.О.Слесаренко О.Г.
Алексєєнко З.К.
4) Ступінь 
накопичення кадмію 
та цинку в печінці 
щурів-самців та їх 
вплив на активність 
трансаміназ авторів: 
Фахове видання 
Вісник проблем 



біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
106 – 110. 
5Шамелашвілі К. Л., 
Шаторна В. Ф., Топка 
Е.Г.,Коссе В. А., 
Люлько І. В., 
Алексєєнко З. 
К.,Філіппов Ю.О
5). Порівняльна 
аналіз ефектів впливу  
на ембріогенез  щурів 
на різних термінах 
вагітності Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
258 – 262.  5 Колосова 
І.І.
Руденко К.М.Люлько 
І.В.Топка Е.Г.Коссе 
В.А.Филипов
Алексєєнко З.К.
6). Експериментальне 
дослідження впливу 
цитратів на 
ембріолетальність 
кадмію в ембріогенезі 
щурів» авторів:.Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
96 – 100. 5Колосова 
І.І.,Коссе В.А., Люлько 
І.В., Топка Е.Г., 
Філіппов Ю.А., 
Алексєєнко З.К., 
Слесаренко О. Г.

п.3
«Збірник тестових 
завдань з 
абдомінальної 
хірургії» навчальний 
посібник для 
студентів 4 курсу, 2019 
р.
Люлька І.В., Решетова 
О.І., Родіонов В.К., 
Гузенко Б.В., 
Чухриєнко А.В., 
п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Хірургія» підготовки 
на другому 
(магістерському) 
рівні/ ЛюлькаІ.В., 
Решетова О.І. 
Родіонов 
В.К./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Хірургія» підготовки 
на другому 
(магістерському) 
рівні/ ЛюлькаІ.В., 
Решетова О.І. 
Родіонов 
В.К./Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Синдром 
гострого порушення 
пасажу кишкового 
утримання» для 



студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Синдром 
випадання прямої 
кишки» для студентів 
4 курсу спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Діарейно-
запальний синдром» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Acute pain in 
rectum, anal canal and 
perianal area” for 
students of the 4th year 
of the specialty 
“Medicine”

п.11
Наукове 
консультування у 
відділенні клінікиТОВ 
«Медичний центр 
«Тал-Медікал»

п.12
1.Cоциальный статус 
человека и 
когнитивный 
резерв мозга (обзор 
литературы)
Стаття  
Мат. ІІІ міжн.  наук. 
практ. конф. «The 
word of science and 
innovation» London, 
United Kingdom 
October 14-16, 2020, 
С.495-502 Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.
Мархонь Н.О.Коссе 
В.А., Топка 
Е.Г.Люлько И.В.
2. The use of 
information technology 
in the training of future 
doctors/ Тези Х 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«SCIENTIFIC 
HORIZON IN THE 
CONTEXT OF SOCIAL 
CRISES» November 25-
26. 2021 Japan

п.13. 
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою в 
обсязі більше 50 
аудиторних годин

п. 19.  
член Асоціації хірургів 
України 

п. 20. Стаж за 
спеціальністю 55 років

350970 Товарницька 
Анна 
Олександрів

Асистент, 
Основне 
місце 

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс

3 Педіатрія, 
дитячі 
інфекційні 

п.1, п.3, п.4, п.13. п.19. 
п.20. 
п.1



на роботи ька державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

110104 
Педiатрiя, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
заклад 

"Дніпропетров
ська медична 

академія 
Міністерства 

охорони 
здоров'я 

України", рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

110104 
Педіатрія

хвороби 1).Товарницкая А.А. 
Вакуленко Л.И. 
Описание случая 
болезни Кавасаки у 
ребенка. Новини і 
перпективи медичної 
науки. Дніпро.2017 р
2).Товарницкая А.А. 
Посунько А.И. 
Дистрофическая 
форма врожденного 
буллезного 
эпидермолиза у 
новорожденного. 
Новини і перпективи 
медичної науки, 
Дніпро,2018 р
3).Абатуров О.Є. 
Товарницька. А.О. 
Прогностична 
значимість впливу 
мікроРНК грудного 
молока на імунну 
відповідь 
новонародженого із 
затримкою 
внутрішньоутробного 
розвитку. Сучасна 
педіатрія.2021. 1(113): 
53-61. doi 
10.15574/SP.2021.113.53

4).Ковтуненко. Р.В., 
М’ясод Ю.П., 
Соломенко М.В., 
Товарницька А.О. 
Організація 
дистанційного 
навчання з педіатрії. 
Актуальні питання 
вищої медичної 
освіти: виклики 
сьогодення та 
перспективи їх 
вирішення. Тернопіль. 
2021.с 243-244.
п.3
«Посібник для 
підготовки до 
практичних занять з 
неонаталогії студентів 
5 курсу медичного 
факультету»
п.4

1).Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
практичних занять з 
педіатрії для 
іноземних 
(англомовних) 
студентів 4 курсу, 
спеціальність 
«Медицина»
2).Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
практичних занять з 
педіатрії для 
іноземних 
(англомовних) 
студентів 5 курсу, 
спеціальність 
«Медицина»
3).Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
практичних занять з 
педіатрії для  
іноземних 



(англомовних) 
студентів 4 курсу, 
спеціальність 
«Стоматологія»
4).Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи з 
педіатрії для 
іноземних 
(англомовних) 
студентів 5 курсу, 
спеціальність 
«Медицина»: 
«Внутрішньошлункові 
крововили»
«Некротизуючий 
ентероколіт»
«Синдром 
дисемінованого 
внутрішньосудинного 
згортання»

п.13. 
Сертифікат з 
англійської мови  В2 
№ 0062303250 від  
03.08.2018р.

п. 19.  
член Асоціації 
педіатрів України 

п. 20. Стаж за 
спеціальністю 11 років

305073 Родіонов 
Валентин 
Констянтино
вич

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

0 Хірургія п.3,п.4, п.13, 
п.14,п.19,п.20

п.3
«Збірник тестових 
завдань з 
абдомінальної 
хірургії» навчальний 
посібник для 
студентів 4 курсу, 2019 
р.
Люлька І.В., Решетова 
О.І., Родіонов В.К., 
Гузенко Б.В., 
Чухриєнко А.В., 
п.4
Методичні посібники 
з Дитячої хірургії на 
Англійській мові:

1).«Acquired Intestinal 
Obstruction» 
Methodical 
recommendations for V 
year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
2).«Acute appendicitis. 
Peritonitis» Methodical 
recommendations for V 
year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov) , 2018.
3).«The syndrome of 
bleeding from the 
upper and lower 
gastrointestinal tract» 
Methodical 
recommendations for V 
year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
4).«Purulent diseases of 
the lung and pleura, 



accompanied by 
respiratory distress 
syndrome» Methodical 
recommendations for V 
year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
5).«Syndrome of scrotal 
edema at children» 
Methodical 
recommendations for V 
year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
6).«Syndrome of the 
lameness, systematic 
and tumour-like 
diseases of bones at 
children» Methodical 
recommendations for 
VI year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
7).«Congenital 
intestinal obstruction» 
Methodical 
recommendations for 
VI year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
8).«Congenital hip 
dislocation» Methodical 
recommendations for 
VI year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
9).«Malformation  of 
the development of 
front abdominal wall» 
Methodical 
recommendations for 
VI year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.
10).«Malformations 
and traumas of urinary 
tract in children» 
Methodical 
recommendations for 
VI year students, 
“Medicine” specialty. 
(V.M.Baibakov, 
V.C.Rodionov), 2018.

11). «Набута кишкова 
непрохідність» 
Методичні 
рекомендації для 
студентів V курсу за 
спеціальністю 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
12). «Гострий 
апендицит. Перитоніт 
»Методичні 
рекомендації для 
студентів V курсу, 
спеціальність“ 
Медицина ”. (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
13). «Синдром 
кровотечі з верхніх і 
нижніх відділів 



шлунково -кишкового 
тракту» Методичні 
рекомендації для 
студентів V курсу, 
спеціальність 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
14). «Гнійні 
захворювання легенів 
і плеври, що 
супроводжуються 
респіраторним 
дистрес -синдромом» 
Методичні 
рекомендації для 
студентів V курсу, 
спеціальність 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
15). «Синдром 
набряку мошонки у 
дітей» Методичні 
рекомендації для 
студентів V курсу, 
спеціальність 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
16). «Синдром 
кульгавості, 
систематичні та 
пухлиноподібні 
захворювання кісток у 
дітей» Методичні 
рекомендації для 
студентів VI курсу, 
спеціальність 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
17). «Вроджена 
кишкова 
непрохідність» 
Методичні 
рекомендації для 
студентів VI курсу за 
спеціальністю 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
18). «Вроджений 
вивих стегна» 
Методичні 
рекомендації для 
студентів VI курсу за 
спеціальністю 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
19). «Порушення 
розвитку передньої 
черевної стінки» 
Методичні 
рекомендації для 
студентів VI курсу, 
спеціальність 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.
20). «Пороки 
розвитку та травми 
сечовивідних шляхів у 
дітей» Методичні 
рекомендації для 
студентів VI курсу за 
спеціальністю 
«Медицина». (В. М. 
Байбаков, В. С. 
Родіонов), 2018.



Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Хірургія» підготовки 
на другому 
(магістерському) 
рівні/ ЛюлькаІ.В., 
Решетова О.І. 
Родіонов 
В.К./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Хірургія» підготовки 
на другому 
(магістерському) 
рівні/ ЛюлькаІ.В., 
Решетова О.І. 
Родіонов 
В.К./Дніпро,2021.

п.13
Сертифікат В-2  
№03FQ01P013DP03  
від 27.02.2021р.
п.14
Керівництво та 
організація студентів 
з Бразилії до участі у 
міжнародному 
фестивалі 
присвяченому дню 
Пасхи, який проходив 
на базі Університету 
митної справи та 
фінансів у 2021 році, 
які зайняли перше 
місце у конкурсі 
традиційних страв.
п.19
Співзасновник та 
волонтер громадської 
організації 
"Мотопомічники 
Дніпро". Засновано у 
2019р.
п.20
Досвід роботи 
лікарем-хірургом 
загальним - 7 років.

391053 Широков 
Олександр 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
внутрішньої 
медицини з 

курсом 
профілактични

х дисциплін

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 043981, 

виданий 
11.10.2017

8 Психіатрія, 
наркологія

п.1, п.4, п.12, п.13,  
п.19, п.20
п.1

1.И.Д. Спирина, А.В. 
Шорников, Р.Н. 
Тимофеев, Е.С. Фаузи, 
Ю.Н. Шевченко, А.В. 
Широков / Оценка 
качества жизни у 
пациентов с 
шизофренией с 
выраженными 
нарушениями 
жизнедеятельности / 
Психиатрия, 
психотерапия и 
клиническая 
психология. Том 10 
№4. Издательское 
частное унитарное 
предприятие 
«Профессиональные 
издания» (Минск, 
Беларусь). 2019. С. 
690-695.

2.І.Д. Спіріна, Є.С. 
Фаузі, О.М. Гненна, 
Т.Ю. Коваленко, О.В. 



Широков / Оцінка 
рівня психологічної 
адаптації у ВІЛ 
інфікованих з 
непсихотичними 
психічними 
розладами / Вісник 
проблем біології і 
медицини. Том 1 №1 
(148). Высшее 
государственное 
учебное заведение 
Украины «Украинская 
медицинская 
стоматологическая 
академия». Київ 2019. 
С. 167-172.

3.Л.М. Юр’єва, А.В. 
Шорніков, О.В. 
Широков, Р.М. 
Тимофєєв / Практичні 
аспекти створення 
навчальних 
відеофільмів з 
дисципліни 
«Психіатрія, 
наркологія» / Modern 
engineering and 
innovative technologies. 
Part 2. Sergeieva&Co 
совместно с «Institute 
of Sea Economics and 
Entrepreneurship» 
2020. С. 62-68.

4.І.Д. Спіріна, С.В. 
Рокутов, А.В. 
Шорніков, О.В. 
Широков / Спонтанні 
ремісії у хворих на 
алкогольну 
залежність у пізньому 
віці / Молодий 
вчений. Том 4. ТОВ 
«Видавничий дім 
«Гельветика». Херсон 
2018. С. 429-432.

5.І.Д. Спіріна, Є.С. 
Фаузі, А.В. Шорніков, 
Ю.М. Шевченко, О.В. 
Широков, Т.Ю. 
Коваленко, І.Ю. 
Шевченко / 
Клінічний випадок 
формування 
генералізованого 
тривожного розладу у 
хворої з переломом 
кісток носа / 
Дерматовенерология. 
Косметология. 
Сексопатология. Том 
1. Дніпро 2018. С. 150-
152.

6.І.Д. Спіріна, С.В. 
Рокутов, О.В. 
Широков, Є.С. Фаузі, 
О.В. Татаренко, А.В. 
Шорніков / Фактори 
ризику формування 
гострого 
поліморфного 
психотичного розладу 
серед студентів / 
Молодий вчений. № 
9(2). ТОВ 
«Видавничий дім 
«Гельветика». Херсон 



2018. С. 302-305.

7.Широков О.В. 
Особливості 
організації медичної 
допомоги хворим на 
шизофренію 
коморбідну з 
туберкульозом / О.В. 
Широков, О.Е. 
Холопченко // 
Сучасні проблеми 
діагностики, клініки, 
лікування та 
профілактики 
психічних розладів. 
Збірник наукових 
праць присвячений 
80-річчю проф. 
Г.Т.Сонника. – 
Полтава, 2018. – С. 24-
28.

8.Les facteurs de la 
formation de la 
conduite destructive 
des infectés par le VIH 
/ Spirina I.D., Rokoutov 
S.V., Fedenko E.S., 
Shornikov A.V., Gnenna 
O. M., Tatarenko O.V., 
Shirokov O.V., 
Timofeev R.M. 
п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Психіатрія, 
наркологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Широков О.В., 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Психіатрія, 
наркологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) рівні 
/ Широков 
О.В.,./Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Класифікації 
психічних розладів» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Психічні 
порушення при 
гострих та хронічних 
інтоксикаціях» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Соматовегетативні 
прояви депресивних 
розладів» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “ Stress, 
distress, mental 



trauma” for students of 
the 4th year of the 
specialty “Medicine”

п.12
1. Стрес як фактор 
ризику 
винекненнядепресивн
их розладів під час 
навчання/ Тези VІІ 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«INNOVATIVE 
TRENDS IN SCIENCE, 
PRACTICE AND 
EDUCATION» 
February 22-25, 2022р. 
Germany, ст. 285-287.
2. // Другий 
міжнародний 
франкомовний 
колоквіум в Україні 
«МОВИ, НАУКИ ТА 
ПРАКТИКИ»: Тези 
доповідей, Дніпро, 3-4 
жовтня 2018 р. – 
Дніпро: Державний 
вищий навчальний 
заклад 
«Придінпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури», ТОВ 
«Акцент ПП», 2018 – 
С 192-193
п.13
Сертіфікат В2 
володіння 
англійською мовою 
№395 від 24.01.2022р.

п. 19. 
Член всеукраїнської 
громадської 
організації «Асоціація 
превентивної та 
антийджинг 
медицини»

п. 20.
 Стаж роботи зі 
спеціальності  -13 
років

380612 Задорожний 
Віктор 
Васильович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

22 Онкологія п.3, п.4, п.12, п.13, 
п.19, п.20

п.3
«Збірник тестових та 
клінічних завдань з 
хірургічних хвороб» 
навчальний посібник 
для студентів 3-4 
курсу за фахом 
«стоматологія»Топка 
Е.Г., Крижановський 
І.Д., Гузенко Б.В., 
Задорожний В.В., 
Хомяков В.М., 2021 р.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Рання та 
диференціальна 
діагностика 



онкологічних 
захворювань.. 
Інструментальні 
методи діагностики 
раку. Первинна та 
вторинна 
профілактика 
онкологічних 
захворювань» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Рак 
стравоходу. рак 
шлунка. пухлини 
печінки. пухлини 
підшлункової залози» 
для студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Паліативна 
допомога в онкології» 
для студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Daught 
cancer. Tumor cancer” 
for students of the 5th 
year of the specialty 
“Medicine”
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Онкологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Решетова О.І, 
Задорожній В.В. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Онкологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) рівні 
/ Решетова О.І, 
Задорожній 
В.В..,./Дніпро,2021.

п.12
1).Смешанная форма 
низкой 
тонкокишечной 
непроходимости: 
Клиническое 
наблюдение.Тези  ХІ 
симпозіум «Сучасна 
діагностична та 
лікувальна 
ендоскопія» 19-20 
вересня 2019 р. 
Коблево. (Матеріали 
симпозіуму). 68 с. С. 
18-19.
2 Задорожный В.В., 
Трофимов Н.В., 
Корпусенко В.Г., 
Гетман В.В. та ін.
2).Клинический 
случай язвенной 
болезни луковицы 
двеналцатиперстной 
кишки, 
осложнившейся 
кровотечением.Тези 
ХІ симпозіум 
«Сучасна 



діагностична та 
лікувальна 
ендоскопія» 19-20 
вересня 2019 р. 
Коблево. (Матеріали 
симпозіуму). 68 с. С. 
18-19. 2 Трофимов 
Н.В., Чухриенко А.В., 
Крышень В.П., 
Задорожный В.В. та 
ін.

п.13
Сертіфікат В2 
володіння 
англійською мовою 
№19W14J027DP07 від 
12.06.2021р.

п. 19. 
Член обласної 
асоціації хірургів-
онкологів

п. 20.
 Стаж роботи зі 
спеціальності  -
22років

217512 Баклунов 
Віталій 
Володимиро
вич

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

0 Педіатрія, 
дитячі 
інфекційні 
хвороби

п.1,п.4, п.12, п.13, п.20

п.1

1) Індукція окисного 
стресу як елемент 
токсичності кадмію 
Стаття  Фахове 
видання, Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№2(160). – С. 44-
48Островська С.С., 
Писаревська І.А., Дєєв 
В.В., Баклунов В.В., 
Стрижак О.В., 
Кравченко М.К., 
Великодна О.В.,
2) Дослідження 
корекції соматичного 
болю в умовах 
експериментальної 
патології розсіяного 
склерозуСтаття  
Фахове видання 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 
6(6) –  С. 66-73. 8 
Нефьодов О.О.М’ясоїд 
Ю.П.Соломенко 
М.В.Великородна-
Танасійчук 
О.В.Баклунов 
В.В.Адегова 
Л.Я.Чиркін М.І.
Мальчугін Р.К.
3). Ефективність 
експериментального 
моделювання 
алергічного 
енцефаломієліту як 
експериментальної 
моделі розсіяного 
склерозу Стаття  
Фахове 
виданняУкраїнський 
журнал медицини  
біології та спорту– 
2021 – Том 6(6). – С. 
57-65. 9 Нефьодов 



О.О.М’ясоїд 
Ю.П.Соломенко 
М.В.Великородна-
Танасійчук 
О.В.Баклунов 
В.В.Адегова Л.Я.
Чиркін В.І.Деміденко  
Ю.В.
4). Експериментальне 
вивчення лікування 
нейропатичного болю 
за умов моделювання 
розсіяного склерозу 
Стаття  Фахове 
видання Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№4(162). – С.141-148
7 Нефьодов О. О., 
М’ясоєд Ю. П., 
Соломенко М. В., 
Великородна-
Танасійчук О. В., 
Баклунов В. В., 
Адегова Л. Я., 
Кузнецова О. В.
5). Оцінка впливу 
кадмію на розвиток 
кістково-хрящової 
патології та роль 
сукцинатів в корекції 
Сd-індукованої 
цитотоксичностіСтатт
я  Фахове видання,
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №2(160). – С. 
34-39 6 Нефьодова О. 
О., Шевченко О. С., 
Гальперін О. І., 
Шевченко І. В., Башта 
І. Г., Баклунов В. В.
6) Вплив кадмію на 
здоров’я дітей в 
пренатальному та 
постнатальному 
періоді 
розвиткуСтаття  
Фахове 
виданняУкраїнський 
журнал медицини  
біології та спорту– 
2021 – Том 6, № 5(33). 
– С. 414 – 422. 
9 Островська С.С., 
М’ясоїд Ю.П., 
Ковтуненко Р.В., 
Мякушко В.А., 
Черненко Г.П., 
Письменецька І.Ю., 
Баклунов В.В.
7) Фармакології 
антиноцицепції за 
умов 
експериментального 
еквіваленту 
розсіяного 
склерозуСтаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
131 – 136. 
Вийде у грудневому 
випуску 6 Нефьодов 
О.О.М’ясоїд 
Ю.П.Соломенко 
М.В.Великородна-
Танасійчук 
О.В.Баклунов 
В.В.Адегова Л.Я.Грузд 



В.В.
п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Кравченко 
М.К.,Ковтуненко Р.В., 
Мясоєд Ю.П.. 
Баклунов В.В. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни
 «Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Кравченко 
М.К.,Ковтуненко Р.В., 
Мясоєд Ю.П., 
Баклунов 
В.В../Дніпро,2021

1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Гострі респіраторні 
інфекції верхніх 
дихальних шляхів у 
дітей» для студентів 4 
курсу спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Захворювання 
органів дихання у 
дітей. Пневмонія у 
дітей» для студентів 4 
курсу спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Найбільш поширені 
соматичні 
захворювання у дітей. 
Захворювання сечової 
системи у дітей. 
Гломерулонефрит у 
дітей. Хронічна 
ниркова недостатність 
у дітей» для студентів 
4 курсу спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Common 
diseases in infants” for 
students of the 4th year 
of the specialty 
“Medicine”

п.12
1.The use of 
information technology 
in the training of future 
doctors/ Тези Х 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«SCIENTIFIC 
HORIZON IN THE 
CONTEXT OF SOCIAL 
CRISES» November 25-
26. 2021 Japan
2. Vaginal dysbiosis: 
bacterial vaginosis/ 
Тези ІІ international 
Scientific and Practical 
Conference «GLOBAL 
APPROACH TO 



SCIENTIFIC 
RESEARCH» 
December 4-5. 2021 
Brazil

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови 
№06Y73r109DP07 від 
17.04.2021р.

п. 20. 
Стаж за спеціальністю 
педіатрія  22 роки

380530 Великодна-
Танасійчук 
Олена 
Валеріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький медичний 

інститут 
народної 

медицини, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 
магістра, 
Одеський 

регіональний 
інститут 

державного 
управління 

Національної 
академії 

державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.15010001 
державне 

управління

15 Анестезіологія 
та інтенсивна 
терапія 

п.1,п.4, п.13, п.19, п.20
п.1
1). Індукція окисного 
стресу як елемент 
токсичності кадмію 
Стаття  Фахове 
видання,Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№2(160). – С. 44-48 
5Островська С.С., 
Писаревська І.А., 
Дєєв В.В., Баклунов 
В.В., Стрижак О.В., 
Кравченко М.К., 
Великодна О.В
2). Фармакології 
антиноцицепції за 
умов 
експериментального 
еквіваленту 
розсіяного склерозу
Стаття  Фахове 
видання Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№3(161). – С. 131 – 
136. 
Вийде у грудневому 
випуску 6 Нефьодов 
О.О.М’ясоїд 
Ю.П.Соломенко 
М.В.Великородна-
Танасійчук 
О.В.Баклунов 
В.В.Адегова Л.Я.Грузд 
В.В.
3). Дослідження 
корекції соматичного 
болю в умовах 
експериментальної 
патології розсіяного 
склерозу Стаття  
Фахове видання 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 
6(6) –  С. 66-73. 
 8 Нефьодов О.О.
М’ясоїд 
Ю.П.Соломенко 
М.В.Великородна-
Танасійчук 
О.В.Баклунов 
В.ВАдегова 
Л.Я.Чиркін М.І.
Мальчугін Р.К.
4). Ефективність 
експериментального 
моделювання 
алергічного 
енцефаломієліту як 
експериментальної 
моделі розсіяного 
склерозу Стаття  
Фахове видання 



Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 
6(6). – С. 57-65. 
 9 Нефьодов О.О.
М’ясоїд 
Ю.П.Соломенко 
М.В.Великородна-
Танасійчук 
О.В.Баклунов 
В.В.Адегова 
Л.Я.Чиркін В.І.
Деміденко  Ю.В.
5). Експериментальне 
вивчення лікування 
нейропатичного болю 
за умов моделювання 
розсіяного склерозу 
Стаття  Фахове 
видання Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№4(162). – С.141-148
 7 Нефьодов О. О., 
М’ясоєд Ю. П., 
Соломенко М. В., 
Великородна-
Танасійчук О. В., 
Баклунов В. В., 
Адегова Л. Я., 
Кузнецова О. В.

п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Анестезіологія та 
інтенсивна терапія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Великодна –
Танасійчук О. В., 
Решетова О.І, 
Хомяков В.М. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Анестезіологія та 
інтенсивна терапія» 
підготовки на другому 
(магістерському) рівні 
/ Великодна –
Танасійчук О. 
В.,Решетова О.І, 
Хомяков 
В.М..,./Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Порушення 
кровообігу» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Серцево-легенева 
реанімація» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Manual for self-work 
students “Clinical 
anesthesia” for students 
of the 5th year of the 
specialty “Medicine”
4.Manual for self-work 
students “Acute 
Disturbances of 
Circulation” for 
students of the 5th year 



of the specialty 
“Medicine”
п.13
Сертіфікат В2 
володіння 
англійською мовою № 
38Y05r349DP07 від 
15.05.2021р.

п.19
 Член асоціації 
анестезіологів 
Дніпропетровської 
області;
Член ГО 
«Придніпровська 
асоциація лікарів 
інтерністів 
(посвідчення 
№30/105)

п.20
 лікар ортопед-
травматолог 
займається 
практичною роботою,  
20 років.  

380682 Теплова 
Ірина 
Віталіївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

5 Екстрена та 
невідкладна 
допомога

п.4. п.10, п.13,п19,п20

п.4

1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Інтенсивна 
терапія при серцево-
судинних 
захворюваннях» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Кровотеча, 
емболія, 
тромбоемболія 
легеневої артерії» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Manual for self-work 
students “Traumatic 
Injuries” for students of 
the 5th year of the 
specialty “Medicine”
4.Manual for self-work 
students “Sepsis. Setic 
shock” for students of 
the 5th year of the 
specialty “Medicine”
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Екстрена 
та невідкладна 
допомога» підготовки 
на другому 
(магістерському) 
рівні/ Великодна –
Танасійчук О. В., 
Теплова 
І.В../Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни «Екстрена 
та невідкладна 
допомога» підготовки 
на другому 
(магістерському) рівні 
/ Великодна –
Танасійчук О. В., 



Теплова 
І.В.,./Дніпро,2021
п.10
Проходила 
стажування 03-14.07 
2017 в рамках 
Польсько- Української 
програми стажування 
та розвитку медичних 
працівників і 
студентів вищих 
медичних навчальних 
закладів у медичному 
закладі Республіки 
Польща
п.13
Сертіфікат В2 
володіння 
англійською мовою № 
В6721064 від 
11.11.2021р. 
(Cambridge Assessment 
English) 

п.19
Є дійсним членом 
наукових товариств: 
1)  Європейської 
асоціації 
анестезіологів (ESA), 
презентер 
конференції ESAIC 
2021, м. Мюнхен
2) 
Північноамериканськ
ої Асоціації 
амбулаторних 
Анестезіологів 
(SAMBA) 
3) Української 
асоціації по вивченню 
болі
Української асоціації 
седації та анестезії в 
стоматології

п.20
 11 років- лікар-
анестезіолог дитячий 
 6 років – лікар-
анестезіолог

380669 Пригорнєва 
Олена 
Володимирів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
110101 

Лікувальна 
справа

15 Догляд за 
хворими

п.1,п.4, п.12, п.13, 
п.19,п.20

п.1
1). Критерии оценки  
психической 
составляющей  
реабилитационного 
потенциала 
инвалидов Мат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 8-
14. Абрамов В.В.
Абрамов 
С.В.,Байбаков 
В.М.,Кириченко А.Г.
Башта И.Г.,Бойко 
О.В.,Пригорнєва Е.Г.
Сорокин В.О. та ін
2). Основные факторы 
инвалидизации в 
Украине Стаття Мат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 



медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 57-
62 Кириченко А.Г., 
Башта И.Г.,Бойко 
О.В.,Пригорнєва Е.Г.
Сорокин В.А. та ін
3). 
Електроенцефалограф
ічні особливості при 
ішемічній хворобі 
серця Стаття у 
збірнику Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 червня 
2018 р. – Дніпро, 
2018.- С. 36-41. 
5Кириченко А.Г., 
Башта І.Г., Багрянцева 
Л.В., Заяць І.О., 
НедогібченкоН.О., 
Пригорнєва О.В.та ін.
4).Стаття у збірнику 
Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 травня 
2019 р. – Дніпро, 
2019.- С. 60-67. 7 
Кириченко А.Г.,
Кузменко В.І., Сорокін 
В.О., Хасілєв 
О.Й.,Башта І.Г.
Заяць І.О., 
НедогібченкоН.О., 
Пригорнєва О.В., 
Соломенко М.В., 
Недогібченко Н.О.
п.4
           
1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Перша допомога при 
зовнішніх кровотечах. 
Тимчасова зупинка 
артеріальної 
кровотечі» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Застосування 
кровоспинного жгута» 
для студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Manual for practical 
classes “Sanitary 
regimen and its 
meaning” for students 
of the 2th year of the 
specialty “Medicine”
4.Manual for practical 
classes “Collection of 
the sputum for 
analysis” for students of 
the 2th year of the 
specialty “Medicine”
п.12
1. Стрес як фактор 
ризику 
винекненнядепресивн
их розладів під час 
навчання/ Тези VІІ 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«INNOVATIVE 
TRENDS IN SCIENCE, 
PRACTICE AND 



EDUCATION» 
February 22-25, 2022р. 
Germany, ст. 285-287.

п.13
Сертифікат В-2 № 
221/52/21 від 
15.06.2021р.
п. 19  
Член ГО 
«Придніпровська 
асоціація лікарів 
інтерністів 
(посвідчення 
№30/106)

п. 20. Стаж за 
спеціальністю терапія 
19років

209878 М`ясоїд 
Юрій 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

Державний 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1964, 
спеціальність:  

педіатрія

0 Сестринська 
практика

п.1, п.4,п.11, п.13,п.19, 
п.20
п.1
1). Дослідження 
корекції соматичного 
болю в умовах 
експериментальної 
патології розсіяного 
склерозу Стаття  
Фахове видання 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 
6(6) –  С. 66-73. 8 
Нефьодов О.О.М’ясоїд 
Ю.П.Соломенко 
М.В.Великородна-
Танасійчук 
О.В.Баклунов 
В.В.Адегова 
Л.Я.Чиркін М.І.
Мальчугін Р.К.
2). Ефективність 
експериментального 
моделювання 
алергічного 
енцефаломієліту як 
експериментальної 
моделі розсіяного 
склерозу Стаття  
Фахове 
виданняУкраїнський 
журнал медицини  
біології та спорту– 
2021 – Том 6(6). – С. 
57-65. 9 Нефьодов 
О.О.М’ясоїд 
Ю.П.Соломенко 
М.В.Великородна-
Танасійчук 
О.В.Баклунов 
В.В.Адегова 
Л.Я.Чиркін В.І.
Деміденко  Ю.В.
3). Експериментальне 
вивчення 
лікуваннянейропатич
ного болю за умов 
моделювання 
розсіяного 
склерозуСтаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №4(162). – 
С.141-148 7 Нефьодов 
О. О., М’ясоєд Ю. П., 
Соломенко М. В., 
Великородна-
Танасійчук О. В., 
Баклунов В. В., 
Адегова Л. Я., 



Кузнецова О. В.
4). Експериментальна 
оцінка 
ембріотоксичних 
ризиків кадмію 
хлориду при 
ізольованому введенні 
та у поєднанні з 
солями цитрату і 
нанокомпозитом на 
його основі Стаття  
Фахове видання 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 6. 
– Вип. 4. - С. 179–185. 
7 Колосова І. 
І.,Слесаренко О. Г., 
М’ясоїд, Ю. 
П.Ковтуненко, Р. 
В.Тітов, Г. І.
Рукавишникова Д. К., 
Евтушенко Н. В.
5). Вплив свинцю на 
здоров’я дітей Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
71 – 75. 5 Островська 
С.С., 
М’ясоїд Ю.П., 
Ковтуненко Р.В., 
Соломенко  М.В., 
Писаревський К.I., 
Рукавишникова Д.К.,
Жержова Т.А
6). Вплив кадмію на 
здоров’я дітей в 
пренатальному та 
постнатальному 
періоді розвитку 
Стаття  Фахове 
видання Український 
журнал медицини  
біології та спорту– 
2021 – Том 6, № 5(33). 
– С. 414 – 422. 
9 Островська С.С., 
М’ясоїд Ю.П., 
Ковтуненко Р.В., 
Мякушко В.А., 
Черненко Г.П., 
Письменецька І.Ю., 
Баклунов В.В.
7). Фармакології 
антиноцицепції за 
умов 
експериментального 
еквіваленту 
розсіяного 
склерозуСтаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
131 – 136. 
Вийде у грудневому 
випуску 6 Нефьодов 
О.О.М’ясоїд 
Ю.П.Соломенко 
М.В.Великородна-
Танасійчук 
О.В.Баклунов 
В.В.Адегова Л.Я.Грузд 
В.В.

п.4
1. Методична 
розробка практичного 



заняття «Синдроми 
уражень сечової 
системи» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2. Методична 
розробка практичного 
заняття 
«Симптоматика 
уражень ендокринної 
системи» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3. Методична 
розробка практичного 
заняття «Синдроми 
уражень кістково-
м’язової системи» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4. Manual for practical 
classes “Features of 
feeding of premature 
newborns. The concept 
of "free feeding", its 
forms and indications 
for use” for students of 
the 3th year of the 
specialty “Medicine”
 п.11
Наукове 
консультування у 
відділенні клінікиТОВ 
«Медичний центр 
«Тал-Медікал»
п.12
1.)Функциональніе 
расстройства  
гепатобилиарной 
функции у детей. 
Подході к лечению 
ТезиМат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 червня 
2018 р. – Дніпро, 
2018.- С. 104- Мясоед 
Ю.П.,Фролова Е.В.
2). Деонтологические 
аспекти  и их 
значение при 
обучении студентов 
педиатрии Тези Мат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 91-
94 Мясоед Ю.П.

п.13
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою в 
обсязі більше 50 
аудиторних годин

п.19
член громадської 
організації « Спілка 
освітян України»
п.20
досвід практичної 
роботи 51 роки

208930 Хом`яков 
Віктор 
Миколайови

Доцент, 
Основне 
місце 

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпрпетровсь

0 Сестринська 
практика

п.1,п.2,п.3, п.4, п.13, 
п.19, п.20
п.1



ч роботи ка державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  

Лікувальна 
справа

1.Науменко Л.Ю. 
Тактика хірургічного 
лікування наслідків 
поліструктурних 
ушкоджень 
передпліччя та кисті 
[Текст] / Л.Ю.  
Науменко, В. М. 
Хом’яков, А.М. 
Доманський, Є.Л. 
Ліфаренко, А.О. 
Мамєтьєв // Травма, 
2016. – № 2 (том 17). – 
С. 86-89.
2.Кириченко А. Г. 
Динаміка первинної 
інвалідності учасників 
АТО на прикладі 
Дніпропетровськї 
області [Текст] /А. Г. 
Кириченко, Т. М. 
Лук’янченко, В. М. 
Хом’яков, Н. А. 
Драпалюк // Вісник 
морської медицини, 
2016. ‒ № 2 (71). – С. 
207-211.
3.Канюка Є. В. 
Фізична реабілітація 
пацієнтів з 
наслідками травм 
дистальних відділів 
верхніх кінцівок з 
використанням 
кругового методу 
дозування 
навантаження  у 
функціональному 
періоді [Текст] / Є. В. 
Канюка, В.В. Абрамов, 
О. Б. Неханевич, В. М. 
Хомяков // Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини, 2016. ‒ № 
4 (ч. 3, том 16). ‒ С. 
123-126. 
4.Хом’яков В.М. 
Інвалідність внаслідок 
ушкоджень 
розгиначів кисті і 
пальців в Україні 
[Текст] / В.М. 
Хом’яков // Збірник 
наукових праць 
співробітників 
НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, 2016. – 
Випуск 25. – С. 383-
388.
5.Доманський А.М. 
Причини формування 
інвалідності внаслідок 
травм ліктьового 
суглоба / А.М. 
Доманський, О.Є. 
Лоскутов, В.М. 
Хом’яков/ Патологія, 
2020. – № 2(49), том 
17. –           С. 222-227. 
(Фахове видання, 
включене до науко-
метричних баз, у т.ч. 
Web of Science).
6.Abdullayev R.Ya., 
Grechanik E.I., 
Slesarenko D.A., 
Kulikova F.I., Abramov 
S.V., Kirichenko A.G., 
Khomiakov 
V.M.�Ultrasound 
diagnosis of vessels 



injury of the neck in 
case of combat trauma 
/ Azerbaijan medical 
journal. – ATJ, 2021, 
№2.-  P. 11-17. (Фахове 
видання, включене до 
науко-метричних баз, 
у т.ч. Scopus).

п.2
Патент на корисну 
модель УкраЇни № 
104482, від 10.02.2016 
р., бюл. № 3  «Спосіб 
транспозиції 
сухожилка» / 
Науменко Л.Ю., 
Хом’яков В.М., 
Бондарук Д.О., Бойко 
О.М.; Канюка Є.В.; 
Шимон Ю.Г.; 
Новохатній О.А.

п.3
Dihtyar V.A. Caring for 
surgical Patiens / V.A. 
Dihtyar,  V.M. 
Baibakov, V.M. 
Khomyakov/ Study 
Guide for Students of 
Higher Educational 
Medical Institutions/ - 
Warsaw: RS Global Sp. 
Z O.O., 2020 –96 p.

п.4
1.Абрамов С.В. Основи 
програми 
психологічного 
супроводу учасників 
АТО /С.В. Абрамов, 
В.М. Корнацький, А.Г. 
Кириченко, В.М. 
Байбаков, В.М. 
Хом’яков/ 
Методичний 
посібник.  – Дніпро: 
Акцент ПП, 2017 – 167 
с. 
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Синдром кровотечі. 
Термінологія, 
семіотика, 
діагностика. 
Тимчасова та 
остаточна зупинка 
кровотечі. 
Комплексне 
лікування» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Послідовність і 
методологія 
обстеження 
хірургічного хворого. 
Методика збирання 
скарг, історії 
захворювання та 
життя пацієнта. 
Методологія 
фізикального 
обстеження 
хірургічного хворого» 
для студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Методична розробка 



практичного заняття 
«Курація хірургічних 
хворих» для студентів 
3 курсу спеціальності 
«Медицина»
5.Manual for practical 
classes “Antiseptic and 
organization of work in 
the operating theater” 
for students of the 3th 
year of the specialty 
“Medicine”

п.13
Certificate B2 
06Y73r107DP07
17/Apr/2021

п.19
 Член 
Дніпропетровської 
обласної асоціації 
ортопедів 
травматологів
п.20
 к.мед.н., ст.н.с., лікар 
ортопед-травматолог 
займається 
практичною роботою, 
а саме 
консервативним та 
оперативним 
лікуванням хворих та 
інвалідів  ортопедо-
травматологічного 
профілю понад 20 
років.  

380611 Жержова 
Тетяна 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

KH 012164, 
виданий 

14.11.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002320, 
виданий 

05.07.2001

35 Виробнича 
лікарська 
практика

п.1,п.4,п.11, п.13, 
п.19,п.20
п.1

1).Гіперплазія 
ендометрія: 
діагностика та 
лікування стаття Мат. 
ХVІІ наукової 
конференції 
студентівта молодих 
учених «Новини і 
перспективи медичної 
науки». – 2017. – С. 13-
14. Жержова Т.А.
2). Личность педагога 
как проявление ее 
гендерного 
воспитания в вузе. 
стаття Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції “Освіта і 
наука у мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи 
розвитку” – 
Дніпропетровськ, - 
2019. – с.131-132 
Жержова Т.А.
3). Анализ 
эффективности 
обучения слушателей 
курсов повышения 
квалификации с 
помощью 
анкетирования. стаття 
Матеріали ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції “Освіта і 
наука у мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи 
розвитку” – 
Дніпропетровськ, - 



2020. – с.17-19 
Жержова Т.А.
4). Научно-
исследовательская 
работа врачей-
интернов акушеров-
гинекологов на этапе 
обучения в очной 
части интернатуры. 
стаття Матеріали ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції “Освіта і 
наука у мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи 
розвитку” – 
Дніпропетровськ, - 
2020. – с.37-38 
Жержова Т.А.
5). Значение 
практических 
навыков в оценке 
уровня 
профессионализма 
врачей-интернов 
акушеров-
гинекологов. стаття 
Матеріали ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції “Освіта і 
наука у мінливому 
світі: проблеми та 
перспективи 
розвитку” – 
Дніпропетровськ, - 
2020. – с.41-42 
Жержова Т.А.
п.4
1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Методика 
проведення пункції 
черевної порожнини 
через заднє 
склепіння» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Методика забору 
матеріалу для  
морфологічного 
дослідження методом 
біопсії» для студентів 
4 курсу спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Методика забору 
матеріалу для 
проведення РАР 
тесту» для студентів 4 
курсу спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for practical 
classes “Methods of 
examination of the 
mammary glands” for 
students of the 4th year 
of the specialty 
“Medicine”

п.11
Консультант 
педіатричного 
відділення КП « 
Центр  матері та 
дитини  ім. Руднева»  . 
м. Дніпро ;



п.13
Сертифікат В-2  
№03FQ01P009DP03  
від 27.02.2021р.
п.19
Член ВГО «Асоціація 
гінекологів-
ендокринологів 
України» 
п.20
Досвід роботи 
акушером-
гінекологом - 37 років.

216745 Заяць Ірина 
Олександрів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький медичний 

інститут 
народної 

медицини, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

0 Виробнича 
лікарська 
практика

п.1, п.4, п.13, п.19, п.20
п.1.  
1. Dynamics of 
infectious and 
parasitogenic morbidity 
at the children 
population in the rural 
districts and correlation 
with water factor / 
[Hryhorenko L.V.,
Baibakov  V.M., Zayats 
I.A.,  Solomenko M.V., 
Romanenko O.A. ] // 
Wiadomosci Lekarskie. 
– 2019. – Tom LXXII, 
nr 5 cz II. – P. 1029 – 
1032.  Стаття.
2.
Валеологические 
особенности обучения 
здоровью 
Стаття Педагогіка 
здоров’я. – 2017. Том 
1. С.263-267. 5Заяц 
И.А., Пивоварчук В.С
3. 
Електроенцефалограф
ічні особливості при 
ішемічній хворобі 
серця Стаття у 
збірнику
Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 червня 
2018 р. – Дніпро, 
2018.- С. 36-41. 5 
Кириченко А.Г.Башта 
І.Г.
Багрянцева Л.В.Заяць 
І.О.НедогібченкоН.О.
Пригорнєва О.В.
та ін.
4Стаття у збірнику 
Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 травня 
2019 р. – Дніпро, 
2019.- С. 60-
67.7Кириченко 
А.Г.Кузменко 
В.І.Сорокін 
В.О.Хасілєв О.Й.
Башта І.Г.Заяць 
І.О.НедогібченкоН.О.
Пригорнєва О.В. 
Соломенко 
М.В.Недогібченко 
Н.О.
5.
Хронічний 
низькодозовий вплив 
кадмію   : сучасні 
уявлення щодо 
механізмів 



надходження кадмію 
в організм і 
нефротоксичних 
ефектів металуСтаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – 
СЗемляний 
О.А.Данільчкнко 
А.К.Євтушенко 
Т.В.Заяць 
І.О.Писаревська І.А.
Бойко 
О.В.Письменецька 
І.Ю.

п.4    
1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Аналіз даних 
ехокардіографії, 
стрес-тестів» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Аналіз даних УЗД 
органів черевної 
порожнини» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Аналіз даних 
рентгенологічного 
дослідження органів 
грудної клітки, 
черевної поронини, 
суглобів, КТ, 
рентгенконтрастної 
ангіографії» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for practical 
classes “Participate in 
emergency medical care 
in emergencies in acute 
heart failure, 
hypertensive crisis, 
paroxysmal heart 
rhythm disorders, 
Morgan-Edems-Stokes 
syndrome, pulmonary 
embolism, acute renal 
failure, etc” for students 
of the 5th year of the 
specialty “Medicine”

п.13. 
Сертифікат з 
оволодіння 
англійською мовою  
В2 (свідоцтво № 
74W73e149DPO7 від  
30/04/2021

п. 19.  
Член ГО 
«Придніпровська 
асоциація лікарів 
інтерністів 
(посвідчення 
№30/107)

Член асоціації 
превентивної та 
антиейджинг 



медицини

п. 20. Стаж за 
спеціальністю терапія 
2 роки
 Стаж за 
спеціальністю 
кардіологія 9 років

305054 Богомольна 
Лючія 
Олегівна

Асистен, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

110105 
Медико-

профiлактична 
справа, 
Диплом 

спеціаліста, 
Товариство з 
обмеженою 

відповідальніст
ю 

"Дніпровський 
медичний 
інститут 

традиційної і 
нетрадиційної 
медицини", рік 

закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
7.12010005 

стоматологія

1 Фтизіатрія п.4, п.13, п.19
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Відпрацювання 
методики 
знеболювання пульпи 
і лікування в один 
сеанс» для студентів 3 
курсу спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Захворювання 
твердих тканин зуба. 
Захворювання 
ендодонта (пульпіт та 
періодонтит)» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Оволодіння 
методикою розкриття 
пульпової камери та 
ампутації пульпи» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Manual for self-work 
students “Clinical 
manifestations of 
generalized 
periodontitis” for 
students of the 3th year 
of the specialty 
"Dentistry
п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
06Y73r111DP07
17.04.2021р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю –
меньше 3 років.

305055 Топка 
Ельвіра 
Григорівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

0 Пропедевтика 
клінічної 
медицини

п.1, п.3, п.4, п.12, п.19 
п.20

п.1
1).Cоциальный статус 
человека и 
когнитивный 
резерв мозга (обзор 
литературы)Стаття
Мат. X міжн.  наук. 
практ. конф. «The 
word of science and 



innovation» London, 
United Kingdom 
October 14-16, 2020, 
P.495-502 8 
Островская С.С.
Герасимчук П.Г., 
Мархонь Н.О., Коссе 
В.А., Топка Е.Г.
Люлько И.В.
2). Зміни гепатогенезу 
щурів при 
комбінованому 
введенні солей кадмію 
з цитратами селену та 
германію Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – 
С.Шаторна В.Ф.,Коссе 
В.А., Тітов Г.І.,
Слесаренко О.Г.,Топка 
Е.Г.,Люлько 
І.В.,Алексеенко З.К.
3).Вплив свинцю на 
репродуктивне 
здоров’я чоловіків 
Стаття  Фахове 
видання 
Українськийжурнал 
медицини  біології та 
спорту  Островська 
С.С., Коссе В.А., Топка 
Е.Г., Люлько 
И.В.,Філіппов 
Ю.О.,Слесаренко 
О.Г.,Алексєєнко З.К.
4). Ступінь 
накопичення кадмію 
та цинку в печінці 
щурів-самців та їх 
вплив на активність 
трансаміназ авторів:  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – 
СШамелашвілі К. Л., 
Шаторна В. Ф., Топка 
Е.Г.,Коссе В. А., 
Люлько І. В., 
Алексєєнко З. 
К.,Філіппов Ю.О
5). Порівняльна 
аналіз ефектів впливу  
на ембріогенез  щурів 
на різних термінах 
вагітності Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С 
Колосова І.І., Руденко 
К.М., Люлько І.В.
Топка Е.Г., Коссе 
В.А.,Филипов Ю.О, 
Алексєєнко З.К.
6). Експериментальне 
дослідження впливу 
цитратів на 
ембріолетальність 
кадмію в ембріогенезі 
щурів» авторів:.Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С 
Колосова І.І.,Коссе 
В.А., Люлько І.В., 
Топка Е.Г., Філіппов 
Ю.А., Алексєєнко З.К., 



Слесаренко О. Г.
7). Вплив кадмію та 
купруму на показники 
смертності в 
ембріогенезі щурів 
при 
внутрішньошлунково
му введеннІ»  Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С 
Руденко К.М., Коссе 
В.А., Трушенко О., 
Люлько І.В., 
Топка Е.Г., Філіппов 
Ю.О., Алексєєнко З.К.

п.3
«Збірник тестових та 
клінічних завдань з 
хірургічних хвороб» 
навчальний посібник 
для студентів 3-4 
курсу за фахом 
«стоматологія»Топка 
Е.Г., Крижановський 
І.Д., Гузенко Б.В., 
Задорожний В.В., 
Хомяков В.М., 2021 р.
п.4
1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Асептика та 
антисептика. Сучасні 
методи стерилізації» 
для студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Методи та техніка 
переливання 
компонентів та 
препаратів крові. 
Порядок дії лікаря 
при переливанні 
компонентів та 
препаратів крові. 
Обов'язкові 
дослідження. 
Спостереження за 
хворим під час 
проведення 
трансфузійної терапії 
та після її 
завершення.  Реакції 
та ускладнення при 
переливанні 
компонентів і 
препаратів крові» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Загальні питання 
розвитку, діагностики 
та  лікування 
запальних та гнійних 
захворювань. 
Фурункул. Карбункул. 
Абсцес. Флегмона. 
Гідраденіт. Бешиха. 
Еризипелоїд. 
Етіологія, патогенез, 
клінічна картина, 
діагностика, 
принципи лікування і 
профілактики» для 
студентів 3 курсу 



спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Basics of 
desmurgy” for students 
of the 3th year of the 
specialty “Medicine”
п.12
Cоциальный статус 
человека и 
когнитивный 
резерв мозга (обзор 
литературы)
Стаття  Мат. ІІІ міжн.  
наук. практ. конф. 
«The word of science 
and innovation» 
London, United 
Kingdom October 14-
16, 2020, С.495-502
Островская 
С.С.,Герасимчук 
П.Г.,Мархонь 
Н.О.,Коссе В.А., Топка 
Е.Г.,Люлько И.В.
п.19
член громадської 
організації « Спілка 
освітян України»
п.20
досвід практичної 
роботи 51 роки

208373 Дєєв 
Володимир 
Вячеславови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  

педіатрія

0 Інфекційні 
хвороби 

п.1, п.4, п.11, п.13, п.19, 
п.20
п.1
Індукція окисного 
стресу як елемент 
токсичності кадмію 
Стаття  Фахове 
видання,Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№2(160). – С. 44-
48Островська С.С., 
Писаревська І.А., 
Дєєв В.В., Баклунов 
В.В., Стрижак О.В., 
Кравченко М.К., 
Великодна О.В

п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Псевдотуберкульоз. 
Кишковий ієрсініоз» 
для студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Трансмісивні 
інфекції. Хвороба 
Лайма. Кліщовий 
енцефаліт» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Кишкові 
дисфункції. 
Сальмонельози. 
Харчові 
токсикоінфекції» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 



students 
“Leishmaniosis” for 
students of the 5th year 
of the specialty 
“Medicine”
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Інфекційні хвороби» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Дєєв В.В., 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Інфекційні хвороби» 
підготовки на другому 
(магістерському) рівні 
/ Дєєв 
В.В..,./Дніпро,2021.

п.11
Наукове 
консультування у 
клініці ПП «Клініка 
доктора Дєєва»

п.13
Сертіфікат В2 
володіння 
англійською мовою 
№49U14Y186DP07 від 
15.05.2021р.

п. 19. 
Член всеукраїнської 
організації 
інфекціоністів

п. 20.
 Стаж роботи зі 
спеціальності  -
32років

350302 Кравченко 
Марина 
Костянтинів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

41 Педіатрія, 
дитячі 
інфекційні 
хвороби

п.1, п.4, п.11, п.12, п.13, 
п.20
п.1

1) Індукція окисного 
стресу як елемент 
токсичності кадмію
Стаття  Фахове 
видання,
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №2(160). – С. 
44-48Островська С.С., 
Писаревська І.А., Дєєв 
В.В., 
Баклунов В.В., 
Стрижак О.В., 
Кравченко М.К., 
Великодна О.В.,
2. Стан нейронально-
астроцитарного 
апарату гіпокампу на 
тлі тривалого 
введення  ізоніазиду 
та ріфомпіцину за 
умов корекції  
мікрофлори товстого 
кишечникаСтаття  
Фахове видання 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 
6(6). –– С. 289-299. 11 
Харченко 
Ю.О.Мякушко 
В.А.Трушенко О.С. 
Евтушенко Т.В.



Евтушенко Н.В. 
Деркач А.К.  
Кравченко М.К.
3. Зміни  нефрогенезу 
ембріонів щура при 
інтоксикації  солями 
кадмію вагітних 
самиць Стаття  Фахове 
виданняУкраїнський 
журнал медицини  
біології та спорту– 
2021 – Том 6(6). –– С. 
308-315. 8 Шаторна 
В.Ф.Терещенко 
Н..М.Сорокін 
В.О.Кравченко М.К.
Самойленко 
І.І.Якутович 
О.Ю.Заяць І.О.
п.4
1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Захворювання 
органів травлення у 
дітей . Функціональні і 
органичні 
захворювання 
кишечника і біліарної 
системи у дітей» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Найбільш поширені 
соматичні 
захворювання у дітей. 
Захворювання органів 
травлення у дітей . 
Функціональні  та 
органічні 
захворювання 
стравоходу та шлунку 
у дітей» для студентів 
4 курсу спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Захворювання дітей  
раннього віку. 
Функціональні 
гастроінтестінальні 
розлади у дітей 
раннього віку» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Common 
congenital anomalies” 
for students of the 4th 
year of the specialty 
“Medicine”
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Кравченко 
М.К.,Ковтуненко Р.В., 
Мясоєд Ю.П.. 
Баклунов В.В. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни
 «Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби» 
підготовки на другому 
(магістерському) 



рівні/ Кравченко 
М.К.,Ковтуненко Р.В., 
Мясоєд Ю.П., 
Баклунов 
В.В../Дніпро,2021
п.11
Наукове 
консультування у 
відділенні клінікиТОВ 
«Медичний центр 
«Тал-Медікал»
п.12
1. Синдром 
емоційного вигорання 
серед іноземних 
студентів/ Тези ІІ 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«SCIENTIFIC TRENDS 
AND TRENDS IN THE 
CONTEXT OF 
GLOBALIZATION» 
September 19-20, 2021, 
in Umea Kindom of 
Sweden.
2.Combination therapy 
in patients with 
bronchopulmonary 
pathology complicated 
by gastroesophageal 
refiux disease/ Тези Х 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«SCIENTIFIC 
HORIZON IN THE 
CONTEXT OF SOCIAL 
CRISES» November 25-
26. 2021 Japan
3. Healthy lifestyle-
prevention of 
cardiovascular 
pathologi!/ Тези ІІ 
international Scientific 
and Practical 
Conference «GLOBAL 
APPROACH TO 
SCIENTIFIC 
RESEARCH» 
December 4-5. 2021 
Brazil

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови 
№19W14J033DP07 від 
12.06.2021р.

п. 20. 
Стаж за спеціальністю 
педіатрія  44 років

305071 Башта Ірина 
Григорівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький медичний 

інститут 
народної 

медицини, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

0 Сестринська 
практика

п.1, п.4, п.13, п.19, п.20  
п.1
1. 
Електроенцефалограф
ічні особливості при 
ішемічній хворобі 
серця Стаття у 
збірнику
Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 червня 
2018 р. – Дніпро, 
2018.- С. 36-41. 5 
Кириченко А.Г.Башта 
І.Г.
Багрянцева Л.В.Заяць 
І.О.НедогібченкоН.О.



Пригорнєва О.В.та ін.
2.Стаття у збірнику 
Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 травня 
2019 р. – Дніпро, 
2019.- С. 60-
67.7Кириченко 
А.Г.Кузменко 
В.І.Сорокін 
В.О.Хасілєв 
О.Й.Башта І.Г.Заяць 
І.О.НедогібченкоН.О.
Пригорнєва О.В. 
Соломенко М.В.
Недогібченко Н.О.
3. Критерии оценки  
психической 
составляющей  
реабилитационного 
потенциала 
инвалидовстаття Мат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 8-
14. 7 Абрамов 
В.В.Абрамов 
С.В.Байбаков 
В.М.Кириченко 
А.Г.Башта И.Г.
Бойко О.В.Пригорнєва 
Е.Г.Сорокин В.О. та ін
4. Основные факторы 
инвалидизации в 
УкраинеСтаття Мат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 57-
62 6 Кириченко А.Г.
Башта И.Г.Бойко 
О.В.Пригорнєва 
Е.Г.Сорокин В.А. та ін
5. Оцінка впливу 
кадмію на розвиток 
кістково-хрящової 
патології та роль 
сукцинатів в корекції 
Сd-індукованої 
цитотоксичності
Стаття  Фахове 
видання,
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №2(160). – С. 
34-39 6 Нефьодова О. 
О., 
Шевченко О. С., 
Гальперін О. І., 
Шевченко І. В., Башта 
І. Г., Баклунов В. В.

п.4

1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Вимірювання 
артеріального тиску та 
дослідження пульсу» 
для студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Основні скарги 
хворих із 



захворюваннями 
органів дихання. 
Огляд та пальпація 
грудної клітки» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Перкусія та 
аускультація легень» 
для студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for practical 
classes “The main 
clinical manifestations 
of chronic bronchitis 
and bronchial asthma. 
Chronic obstructive 
pulmonary disease” for 
students of the 3th year 
of the specialty 
“Medicine”
 

п.13. 
Сертифікат з 
оволодіння 
англійською мовою  
В2 (свідоцтво № 
74W73e156DPO7 від  
30/04/2021

п. 19.  
Член ГО 
«Придніпровська 
асоциація лікарів 
інтерністів 
(посвідчення 
№30/104)
п. 20. 
Стаж за спеціальністю 
17 років

405574 Шумна 
Таміла 
Євгенівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003081, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033946, 
виданий 

18.04.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
038688, 
виданий 

16.05.2014, 
Атестат 

професора AП 
001893, 
виданий 

24.09.2020

26 Педіатрія, 
дитячі 
інфекційні 
хвороби

п.1, п.2, п.3, п.4 п.6 п.7, 
п.8 п.10, п11, п12, п13, 
п14, п19, п20.

п.1

1. Characterstic of 
cellular immunity in 
children with recurrent 
respiratory diseases, 
depending on the level 
of immunoglobulin  E 
production / Shumna 
T.Ye., Nedelska S.M., 
Solovieva S.V. et.al./ 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2017. -  Т. 19, № 6 
(105). - С. 769 – 772.- 
фахове, 
наукометричне Web-
Science

2. Рhysical growth and 
development 
characteristics of low-
birth-weight infants / 
Shumna T.Ye., Levchuk 
T.O. / Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2018. -  Т. 20, № 1 
(106). - С. 91 – 96. - 
фахове, 
наукометричне Web-
Science



3. Modern diagnostics 
and treatment of 
combined congenital 
сardiovascular system 
and gastrointestinal 
tract malformations / 
Shumna T.Ye., M.O. 
Makarova, 
O. V. Panchenko / 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2018. -  Т. 20, № 2 
(107). - С. 285 – 290. -
фахове, 
наукометричне Web-
Science

4. Characteristics of 
domestic predictors of 
persistent bronchial 
asthma in adolescents 
and alleric rhinitis in 
children with a distal 
occlusion / Shumna 
T.Ye., NedelskaS.M., 
FedosieievaO.S., 
ZinchenkoT.P. / 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2018. – 
Т. 20, № 4 (109). – С. 
479 – 486. - фахове, 
наукометричне Web-
Science

5. Research of pattern 
of distributin of allelic 
genes and genotypes of 
C/A polymorphism of 
COL1A1_1 collagen 
gene (RS1107946) in 
children with nasal 
obstruction of allergic 
genesis and orthodontic 
pathology / Shumna 
T.Ye., Kamyshnyi O.M., 
Zinchenko T.P. / 
Патологія. – 2018. -  
Т.15, № 2 (43). – С. 161 
– 168.- фахове, 
наукометричне Web-
Science

6. Епідеміологічні 
аспекти 
захворюваності на 
карієс і особливості 
розвитку 
карієсогенної ситуації 
в дітей з 
бронхіальною астмою 
(огляд літератури) / 
Возний О.В., Шумна 
Т.Є., Лепетченко Є.С. / 
Український 
стоматологічний 
альманах. 2018. -№ 3. 
– С. 42-45. – фахове

7. Analysis of COL1A1_1 
gene (rs1107946) 
polymorphismasariskfa
ctorforlow birth weight 
/ Shumna T.Ye., 
LevchukT. O., 
Kamyshnyi O.M. / 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2019. – Т. 21, № 4. – 
С. 471–477. - фахове, 



наукометричне Web-
Science

8. Characteristics of 
interleukin-4 gene (C-
589T, rs2243250) 
polymorphism in 
children with bronchial 
asthma and allergic 
rhinitis with isolated or 
allergic rhinitis-induced 
comorbid malocclusion 
/ Shumna T.Ye., 
Fedosieieva O. S., 
Zinchenko T. P. et.al. / 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2019. – Т. 21, № 6 
(117). - С. 723 – 732. - 
фахове, 
наукометричне Web-
Science

9. Study of the 
association of 
distribution pattern of 
genotypes of C/A 
polymorphism of 
COL1A1_1 collagen 
gene (RS1107946) with 
indicators of external 
breathing in children 
with bronchial asthma / 
Shumna T.Ye., 
Nedelska S. M., 
Fedosieieva O. S. / 
Патологія. – 2019. –   
Т.16, № 3 (47). – С. 401 
– 407. - фахове, 
наукометричне Web-
Science

10. 
Імунопатогенетичні 
особливості реалізації 
функціонування 
вродженого імунітету 
в дітей зі 
стоматологічною та 
інвалідизуючою 
соматичною 
патологією / 
Гавриленко М.А., 
Шумна Т.Є. / 
Патологія. – 2019. – 
Т.16, № 2. – С. 251 – 
261. - фахове, 
наукометричне Web-
Science

11. Comparative 
characteristic of 
ultrasound changes of 
thyroid gland in 
children with disturbed 
and normal heart 
rhythm / Shumna T.Ye., 
Nedelska S.M., 
Shmatko К.S. et al. / 
Проблеми 
ендокринної 
патології. – 2020. - 
№1 (71). – С. 80 – 88. - 
фахове, 
наукометричне Scopus
 
12. The main aspects of 
physical therapy in 
children with bronchial 
asthma / Shumna T.Ye., 
Nedelska S.M., 



Мykhаliuk Ye.L. et al. / 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2020. – Т.22, 
№2(119). – С. 206 – 
214. - фахове, 
наукометричне Web-
Science

13. Attention as the 
basic component of 
cognitive functions of 
the brain and its 
features in children 
with bronchial asthma / 
Nedelska S. M., 
Akulova О. Yu., 
Shumna T.Ye. / 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2020. – Т.22, 
№2(119). – С. 215 – 
219. - фахове, 
наукометричне Web-
Science

14. Determination of 
electrolyte composition 
of saliva and calcium 
level in blood of 
children with bronchial 
asthma / Shumna T.Ye., 
Olexandr V. Voznyi, 
Yelizaveta S. 
Lepetchenko / Pediatr 
Pol  - 2020. – 95 (1). – 
P. 14–17. - фахове, 
наукометричне Scopus  

15. Prevalence and 
intensity study of dental 
caries in children with 
bronchial asthma / 
Voznyi O.V., Shumna 
T.Ye. Lepetchenko Ye. 
S. / Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2020. – Т.22, 
№3(120). – С. 384 – 
388. - фахове, 
наукометричне Web-
Science

16. New aspect of 
studying the 
mechanisms of 
development of the 
lungs ventilation 
capacity disorders in 
children with bronchial 
asthma / Shumna T.Ye., 
Fedosieieva O. S., 
Kamyshnyi O. M. / 
Journal of Education, 
Health and Sport. -  
2020. – Vol. 10, No 6. - 
C. 155 - 170. - фахове, 
наукометричне

17. Frequency analysis 
of the ACTN3 gene 
polymorphism in 
children with isolated 
or combined 
orthodontic pathology 
with allergic rhinitis / 
Shumna T.Ye., Voznyi 
О. V., Zinchenko T. P., 
Kamyshnyi O. M. / 
Journal of Education, 
Health and Sport. - Vol. 



10, No7. – 2020.– P. 
41-55. - фахове, 
наукометричне

18. Diagnostic 
possibilities of 
determination of 
osteogenesis disorders 
in children born with 
low body weight / 
Shumna T.Ye., 
Levchuk-Vorontsova T. 
O. / Journal of 
Education, Health and 
Sport. - Vol. 10, No 9. – 
2020. – P. 937-951. - 
фахове, 
наукометричне

19. Аssessment of 
respiratory systen’s 
functional state in 
children with bronchial 
asthma and 
allergicrhinitis / 
Shumna T.Ye., 
Fedosieieva O. S., 
Zinchenko T. P. / Світ 
медицини та біології. 
– 2020. - №3(73). – 
2020. – С. 140 – 144. - 
фахове, 
наукометричне Web-
Science

20. Assessment of the 
state of the nervous 
system of children with 
low birth weight, this 
polymorphism of the C 
/ T gene FADS2 
(RS174583) / Shumna 
T.Ye., Levchuk-
Vorontsova T. O. / 
Запорожский 
медицинский журнал. 
- 2020. – T. 22. №5 
(122). -C. 652 – 663. - 
фахове, 
наукометричне Web-
Science

21. Вплив мозкової 
гемодинаміки на 
показники уваги у 
дітей, хворих на 
бронхіальну астму / 
Недельська С.М., 
Акулова О.Ю., Шумна 
Т.Є. / Здоров'я 
дитини. – 2020. - № - 
15(6). С. 429-433. – 
фахове

22. Інформованість 
дітей з бронхіальною 
астмою та їх батьків 
про вплив 
соматичного стану на 
стоматологічне 
здоров'я /Возний О.В. 
, Шумна Т.Є., 
Лепетченко Є.С. /  
Вісник проблем 
біології та медицини. 
– 2020. - № 3 (157). С. 
311-313. -  фахове

23. Вплив 
профілактичних 
заходів на 



електролітний склад 
ротової рідини у дітей 
з бронхіальною 
астмою / Возний О.В. , 
Шумна Т.Є., 
Лепетченко Є.С. / 
Вісник проблем 
біології та медицини. 
– 2021. - № 2 (160). - 
284-287. – фахове
п.2
Спосіб профілактики 
карієсу у дітей з 
бронхіальною астмою 
/ Лепетченко Є.С., 
Возний О.В., 
Бєленічев І.Ф., Шумна 
Т.Є. / Патент на 
корисну модель 
№14836 Україна, 
МПК (2020.01) 
А61С5/00 заявник і 
патентовласник 
Запорізький 
державний медичний 
ун-т. - № u 2019 
10873; заявл. 04. 
11.2019; опубл.  
27.04.2020, Бюл. № 2-
19- 20-10818-А.
п.3
1. Номотопні та 
ектопічні порушення 
серцевого ритму у 
детей / Шумна Т.Є., 
Недельська С.М. 
Жиленко І.О. та ін. / 
Навчальний посібник. 
- Запоріжжя, - 2016. – 
86с. – навчальний 
посібник

2. Захворювання 
гепатобіліарної 
системи та 
підшлункової залози у 
дітей / Недельська 
С.М., Мазур В.І., 
Шумна Т.Є. / 
Навчальний посібник. 
-Запоріжжя, -2017. – 
96с. - навчальний 
посібник

3. Жовтяниці 
новонароджених / 
Недельська С.М., 
Мазур В.І., Шумна 
Т.Є. / Навчальний 
посібник.- Запоріжжя, 
-2017. – 102с. – 
навчальний посібник 

4. Диференційна 
діагностика системних 
захворювань 
сполучної тканини та 
системних васкулітів у 
дітей / Недельська 
С.М., Мазур В.І.,  
Шумна Т.Є. / 
Навчальний посібник. 
-Запоріжжя, -2018. – 
116с. – навчальний 
посібник

5. Техніка маніпуляцій 
при невідкладних 
станах / Іванько О.Г.,  
Недельська С.М., 
Мазур В.І., Шумна 



Т.Є. та ін. / 
Навчальний посібник, 
2-ге вид., доопрац. та 
доповн.-Запоріжжя, -
2018. -  80с. - 
навчальний посібник

6. Діагностика, 
клініка, лікуваня 
серцево-судинних 
захворювань, що 
супроводжуються 
розвитком 
кардіомегалії у дітей / 
Шумна Т.Є., 
Недельська С.М., 
Мазур В.І., Жиленко 
І.О. та ін. / 
Навчальний посібник, 
2-ге вид., доопрац. та 
доповн. Запоріжжя, 
2018. – 154с. - 
навчальний посібник

7. Хронічні розлади 
харчування у дітей / 
Недельська С.М., 
Бессікало Т.Г., Мазур 
В.І., Шумна Т.Є. та ін. 
/ Навчальний 
посібник. - 
Запоріжжя, -2019. – 
70 с. - навчальний 
посібник

8. Сучасна педіатрія. 
Частина І. / 
Недельська С.М., 
Шумна Т.Є., Леженко 
Г.О., Іванько О.Г. та 
ін. / Навчальний 
посібник. -Запоріжжя, 
-2020. – 714 с. - 
навчальний посібник

9. Сучасна педіатрія. 
Частина ІІ. / 
Недельська С.М., 
Шумна Т.Є.,  Леженко 
Г.О., Іванько О.Г. та 
ін. / Навчальний 
посібник. - 
Запоріжжя, -2020. – 
653 с. - навчальний 
посібник 

10. Невідкладні стани 
в педіатрії / 
Недельська С.М., 
Шумна Т.Є., Мазур 
В.І. та ін. / 
Навчальний посібник-
Запоріжжя, -2021. – 
89 с. - навчальний 
посібник

п.4
1) Сучасна педіатрія. 
Частина І. / 
Недельська С.М., 
Шумна Т.Є., Леженко 
Г.О., Іванько О.Г. та 
ін. / Збірник лекцій. -
Запоріжжя, -2020. – 
398 с.
2) Сучасна педіатрія.  
Частина ІІ. /  
Недельська С.М., 
Шумна Т.Є., Леженко 
Г.О., Іванько О.Г. та 
ін. / Збірник лекцій. -



Запоріжжя, -2020. – 
246 с.
3) Методичні 
рекомендації для PhD 
аспірантів до 
практичних занять з 
педіатрії / Недельська 
С.М., Шумна Т.Є., 
Леженко Г.О. та ін. / 
Запоріжжя, 2020. 
4) Методичні 
рекомендації для 
викладачів до 
практичних занять з 
педіатрії для PhD 
аспірантів / 
Недельська С.М., 
Шумна Т.Є., Леженко 
Г.О. та ін. / 
Запоріжжя, 2020.
5) Методичні 
рекомендації для 
викладачів до 
практичних занять з 
педіатрії для 
магістрантів 6 курсу 
/Недельська С.М., 
Шумна Т.Є., Мазур 
В.І. / Запоріжжя, 
2021.
Робочі програми 
(педіатрія)
1) Програма 
навчальної 
дисципліни «Сучасна 
педіатрія», третій 
освітно-науковий 
рівень / Недельська 
С.М., Шумна Т.Є., 
Леженко Г.О. та ін. / 
Запоріжжя, 2020. 
2) Силабус з 
навчальної 
дисципліни «Сучасна 
педіатрія», третій 
освітно-науковий 
рівень / Недельська 
С.М., Шумна Т.Є. 
Леженко Г.О. та ін. / 
Запоріжжя, 2020. 
6) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Педіатрія», другий 
магістерський рівень, 
«Медицина» / 
Недельська С.М., 
Шумна Т.Є., Мазур 
В.І. та ін. / Запоріжжя, 
2021.
п.6
1. Науковий керівник 
аспіранта Федосєєвої 
О.С., тема 
дисертаційної роботи 
в «Прогностична та 
клініко-діагностична 
значимість 
генетичних та 
середовищних 
факторів в реалізації 
бронхиальної астми у 
дітей». Захист 
відбувся 26.05.2021 р., 
здобутий ступінь 
доктора філософії за 
спеціальністю 228 
«Педіатрія», диплом 
виданий 01.10.2021.
2. Науковий керівник 
здобувача наукового 



ступеня кандидата 
медичних наук 
(14.01.10–педіатрія) 
Левчук-Воронцової 
Т.О., тема 
дисертаційної роботи 
«Оптимізація 
профілактики та 
прогнозування 
розвитку фізичних та 
психомоторних 
порушень у дітей 
раннього віку, 
народжених з малою 
масою тіла». Захист 
відбувся 14.05.2021 р., 
здобутий ступінь 
кандидата медичних 
наук 
(14.01.10-«Педіатрія»), 
диплом виданий 
01.10.2021.
п.7
1. Офіційний опонент 
здобувача наукового 
ступеня кандидата 
медичних наук 
(14.01.10 – педіатрія). 
Ащеулов О.М., тема 
дисертаційної роботи: 
"Патогенетична роль 
фракталкіну, 
еотаксину та 
сенсибілізації до 
білків коров’ячого 
молока при 
атопічному дерматиті 
у дітей раннього віку", 
захист в 2019р.
2. Рецензент 
дисертаційної роботи 
на здобуття ступеня 
доктора філософії за 
спеціальністю 228 
«Педіатрія» 
«Патогенетичне 
значення 
антимікробних 
пептидів у визначенні 
перебігу гострих 
бактеріальних 
запальних 
захворювань 
респіраторного тракту 
у дітей раннього віку», 
здобувач Крайня Г.В., 
2019 р.
3. Рецензент 
дисертаційної роботи 
на здобуття ступеня 
доктора філософії за 
спеціальністю 228 
«Педіатрія» 
««Оптимізація шляхів 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
розвитку ускладнених 
форм атопічного 
дерматиту у дітей 
раннього віку», 
здобувач Вакула Д.О., 
захист відбувся 
25.10.2021 р.
4. Рецензент 
дисертаційної роботи 
на здобуття ступеня 
доктора філософії 
«Оптимізація 
респіраторної 
підтримки у 



доношених 
новонароджених з 
гіпоксично-
ішемічною 
енцефалопатією», 
Клєвакіна О.Ю., 
захист відбувся 
05.11.2021 р.
п.8
1. Відповідальний 
виконавець НДР  
2018-2023рр 
«Оптимiзацiя 
диференційної 
діагностики та 
лікування алергічних 
та інших захворювань 
у дітей різного віку» 
№ держреєстрації 
0118U004254.
2. Науковий керівник 
аспіранта Федосєєвої 
О.С., тема 
дисертаційної роботи 
в «Прогностична та 
клініко-діагностична 
значимість 
генетичних та 
середовищних 
факторів в реалізації 
бронхиальної астми у 
дітей». Захист 
відбувся 26.05.2021 р.
3. Науковий керівник 
аспіранта Лепетченко 
Є.С., тема 
дисертаційної роботи 
«Профілактика 
ураженості карієсом 
тимчасових та 
постійних зубів у дітей 
з бронхіальною 
астмою», апробація 
дисертаційної роботи 
09.12.2021.
4. Науковий керівник 
здобувача наукового 
ступеня кандидата 
медичних наук 
(14.01.10–педіатрія) 
Левчук-Воронцової 
Т.О., тема 
дисертаційної роботи 
«Оптимізація 
профілактики та 
прогнозування 
розвитку фізичних та 
психомоторних 
порушень у дітей 
раннього віку, 
народжених з малою 
масою тіла». Захист 
відбувся 14.05.2021 р.
п.10
Участь у проектах 
«Tempus» та 
«Erasmus+». 
1) Certificate of 
Participation «Has 
successfully 
participated in the 
international TAME 
project in the frames of 
the 
Erasmus+program», 
ZSMU, 2016.
2) CERTIFICATE of 
Completion of Lifelong 
Education Programme
1.10.2018 – 5.10.2018. 
N0.: C-



MP/RUP/U601W006/1
8/0013 In Olomouc on 
5.10.2018.
п.11
Консультант 
неврологічного та 
педіатричного 
відділень КНП 
«Міська дитяча 
лікарня №5» ЗМР, м. 
Запоріжжя; лікар 
ультразвукової 
діагностики 
(сумісник) 
КНП«Міська дитяча 
лікарня №5» 
Запорізької міської 
ради, м. Запоріжжя; 
лікар алергоцентру м. 
Запоріжжя.

п.12
1. Шумна Т.Є. 
Оптимізація 
викладання 
дисципліни 
«Педіатрія» на 
кафедрі 
факультетської 
педіатрії. Матеріали 
ХV Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю «Актуальні 
питання вищої 
медичної освіти в 
Україні» (Тернопіль, 
17 - 18 травня, 2018р.)/ 
Терноп. держ. мед. ун-
т ім. І.Я. 
Горбачевського. – 
Тернопіль: ТДМУ, 
2018. – С. 312-314.  
2. Шумна Т.Є. Роль 
організації 
педагогічного процесу 
в розвитку 
інтелектуальних 
здібностей студентів. 
Матеріали ХІІІ 
Всеукр. наук.-практич. 
конф. з міжнар. 
Участю «Актуальні 
питання якості 
медичної освіти (з 
дистанційним під
´єднанням ВМ(Ф)НЗ 
України за допомогою 
відеоконференцзв
´язку) 12-13травня 
2016 року, м. 
Тернопіль / Терноп. 
держ. мед. ун-т ім. І.Я. 
Горбачевського. – 
2016. - Т. 2. – 364-
365с.
3. Науково-популярне 
інтерв'ю «Запорожцы 
стали реже 
обращаться в 
больницы с 
аллергическими 
ринитами» в газеті 
«Індустріалка» від 
04.07.2020.
4. Організація 
змішаної форми 
навчання на кафедрі 
факультетської 
педіатрії / Недельська 
С.М., Шумна Т.Є., 
Мазур В.І. / Матеріали 



навчально-
методичної 
відеоконференц. 
Центр.метод. ради (26 
травня 2021 р., м. 
Запоріжжя). – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2021. – С. 95-96.
5. Проблемні питання, 
які виникають при 
адаптації кейсів в 
системі Open Labirint 
для моделювання 
клінічної ситуації, 
спрямованої на 
подальший аналіз 
лакарських помилок / 
Шумна Т.Є., 
Недельська С.М., 
Мазур В.І. / Збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
відео конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
дистанційної освіти та 
телемедецини 2016», 
13 жовтня, 2016 р., - м. 
Запоріжжя. – С. 184.
6. Зміни 
психологічних 
аспектів навчання 
студентів 4 курсу 
медичного факультету 
на кафедрі 
факультетської 
педіатрії при 
впровадженні 
інформаційних 
технологій / Шумна 
Т.Є., Мазур В.І., 
Недельська  С.М. / 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
відео конференції з 
міжнародною 
участю»Актуальні 
питання дистанційної 
освіти та 
телемедицини 2016» 
13-14 жовтня 2016 
року, - Запоріжжя-
Київ, - С.21.
7. Дистанційне 
навчання в медицині: 
«За» та «Проти» / 
Шумна Т.Є. / 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
відео-конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
дистанційної освіти та 
телемедицини 2018» - 
Запоріжжя-Київ, 25-
26 квітня, 2018. – С.28 
- 30.
п.13
Проводжу навчальні 
заняття (лекції та 
практичні заняття) із 
дисциплін 
«Педіатрія» 
англійською мовою в 
обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік. За 
2020-2021 



навчальний рік 959 
годин. 

п.14
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція молодих 
вчених та студентів з 
міжнародною участю 
– 2016 рік, м. 
Чернівці. ІІ місце. 
Студентка Шматко К. 
С. Доповідь 
«Характеристика 
результатів 
ультразвукового 
дослідження 
щитоподібної залози у 
дітей з тахікардією».

Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція молодих 
вчених та студентів з 
міжнародною участю 
– 2016 рік, м. 
Чернівці. Грамота за 
оригінальну доповідь. 
Студентка Щербань 
Є.Г «Алергологічна 
характеристика дітей 
з перенесеними 
ларинготрахеїтами в 
анамнезі»
п.19
Є дійсним членом 
наукових товариств: 
1) Член Асоціації 
лікарів-педіатрів 
України
2) Член Європейської 
академії алергології та 
клінічної імунології 
(EAACI) 
п.20

26 років – лікар-
педіатр
13 років – лікар-
алерголог
17 років – лікар 
ультразвукової 
діагностики

121982 Філіпенко 
Вікторія 
Віталіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1986, 

спеціальність:  
Англійська 

мова і 
література, 

Диплом 
магістра, 

Дніпровський 
національний 

університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 
035 Філологія

22 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

п.1, п.3, п.4, п.19, п.20
п.1

1.Крамар С. Б., 
Назарова Д. І., 
Філіпенко В. В. Роль і 
значення латинської 
мови у підготовці 
успішного спеціаліста 
у ЗВО. Український 
журнал медицини, 
біології та спорту. Т. 4. 
№ 2 (18), 2019. С. 246-
250. Стаття.

2.Філіпенко В.В., 
Нечипоренко С.В. 
«Закон» Володимира 
Винниченка: варіанти 
сценічної рецепції. 
Філологічні науки / 
Упорядник О. І. 
Панченко. Дніпро: 
Акцент ПП, 2020. С. 
380-384. Стаття.
3.Філіпенко В.В., 
Рибалка Я. І.  
Естетична функція 



синонімії у романі А. 
Кокотюхи «Адвокат із 
Личаківської». 
Філологічні науки / 
Упорядник О. І. 
Панченко. Дніпро: 
Акцент ПП, 2020. С. 
384-388. Стаття.
4. Давиденко І.В., 
Філіпенко В.В. Деякі 
аспекти вивчення 
категорії роду 
іменників у процесі 
навчання 
англомовних 
студентів українській 
мові. Актуальні 
проблеми навчання 
іноземних студентів. 
Матеріали ХХІІІ 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. Дніпро, 
2021. С. 25-30. Стаття.
5. Крамаренко В.І., 
Філіпенко В.В. Статус 
лікаря у Давньому 
Римі. Актуальні 
проблеми навчання 
іноземних студентів. 
Матеріали ХХІ 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. Дніпро, 
2018 С. 147 – 151. 
Стаття.
6. Conte Antonio, 
Filipenko V.V. The 
Latin language as a part 
of Italian culture.  
Актуальні проблеми 
навчання іноземних 
студентів. Матеріали 
ХХІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. 
Дніпро, 2019 С. 237 – 
244. Стаття.
7. Afhan S., Filipenko 
V.V. The Latin 
language, as a part of 
England and its culture. 
Актуальні проблеми 
навчання іноземних 
студентів. Матеріали 
ХХІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф.  
Дніпро, 2019. С.194 – 
198. Стаття.
8. Pereira Alfa, 
Filipenko V. V.  Dog 
Latin English. 
Актуальні проблеми 
навчання іноземних 
студентів. Матеріали 
ХХІІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. 
Дніпро, 2020. С. 173-
176. Стаття.
9.Філіпенко В.В 
«Холістична 
медицина»Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2016. 2 с.
10.Філіпенко В.В, 
Давиденко І.В, 
Хоменко К.  Вера и 
надежна для врача и 
больного. Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2017. 4 с.
11.Філіпенко В.В, 
Давиденко І.В, 
Шитикова Т.В. 



Кефалометричні 
кореляти когнітивної 
діяльності. Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2017. 2 с.
12. S.B. Kramar, D.I. 
Nazarova, V.V. 
Filipenko. The role and 
value of Latin language 
in preparing a 
successful specialist in a 
medical education. 
Актуальні питання 
медицини. Матеріали 
міжрегіональної 
науково-методичної 
конференції. 
Дніпровський 
медичний інститут 
традиційної та 
нетрадиційної 
медицини. Дніпро, 
2019. 2 с. 
13.Давиденко І.В., 
Філіпенко В.В., 
Шитікова Т.В. 
Формування Soft Skills 
у студентів закладів 
вищої медичної освіти 
методами 
іншомовного 
діалогічного 
мовлення. Актуальні 
питання медицини. 
Матеріали 
міжрегіональної 
науково-методичної 
конференції. 
Дніпровський 
медичний інститут 
традиційної та 
нетрадиційної 
медицини. Дніпро, 
2020. 5 с.
п.3
Назарова Д.І., 
Філіпенко В.В., 
Давиденко І.В. 
Посібник з латинсько-
англійсько-
української 
термінології (при 
вивченні систем 
людського організму 
та їх розладів). 
Частина І. Дніпро, 
2020. 38 с.
п.4
1. Філіпенко В.В., 
Давиденко І.В. 
Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням).  
Методична розробка 
до практичного 
заняття для студентів 
І курсу. Д.: ДМІ ТНМ, 
2019. 142 с .
2. Філіпенко В.В., 
Давиденко І.В. 
Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням). 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів І курсу. Д.: 
ДМІ ТНМ, 2019. 53 с .
3. Філіпенко В.В., 
Давиденко І.В. 
Українське ділове 



мовлення. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів І курсу. Д.: 
ДМІ ТНМ, 2020. 34 с.
п.14.

 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Logos». Щорічна 
участь студентів у 
Міжвузівській 
науково-практичній 
студентській 
конференції з 
латинської мови «Per 
aspera ad astra».

п.19.

Членкиня 
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
„Українська асоціація 
когнітивної 
лінгвістики і поетики”
п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22роки.

187465 Давиденко 
Інна 
Василівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
державний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  
Російська мова 
і література та 

англійська 
мова, Диплом 

магістра, 
Дніпровський 
національний 

університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 
035 Філологія

24 Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

п.3,п.12,п.19,п.20
п.3
Назарова Д.І., 
Філіпенко В.В., 
Давиденко І.В. 
Посібник з латинсько-
англійсько-
української 
термінології (при 
вивченні систем 
людського організму 
та їх розладів). 
Частина І. Дніпро, 
2020. 38 с.
п.12
1.Давиденко І.В., 
Рибалка Я. І.  «Епітети 
як джерело експресії в 
романі А. Кокотюхи 
«Київські бомби». 
Філологічні науки / 
Упорядник О. І. 
Панченко. Дніпро: 
Акцент ПП, 2020. С. 
64-67. Стаття.
2. Василенко Т.В., 
Давиденко І.В. 
«Синдром емоційного 
вигорання серед 
студентів медиків» 
Освіта і наука у 
мінливому світі: 
проблеми та 
перспективи розвитку 
. Матеріали ІІІ 
Міжнародної наукової 
конференції.  Частина 
І/ Наук. Ред.. 
О.Ю.Висоцький . – 
Дніпро: СПД 
«Охотник», 2021. 
3. . Давиденко І.В., 
Філіпенко В.В. Деякі 
аспекти вивчення 
категорії роду 
іменників у процесі 
навчання 
англомовних 



студентів українській 
мові. Актуальні 
проблеми навчання 
іноземних студентів. 
Матеріали ХХІІІ 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. Дніпро, 
2021. С. 25-30. Стаття.
4. Філіпенко В.В, 
Давиденко І.В, 
Хоменко К.  Вера и 
надежна для врача и 
больного. Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2017. 4 с.
3.Філіпенко В.В, 
Давиденко І.В, 
Шитикова Т.В. 
Кефалометричні 
кореляти когнітивної 
діяльності. Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2017. 2 с.
 5. Давиденко І.В., 
Філіпенко В.В., 
Шитікова Т.В. 
Формування Soft Skills 
у студентів закладів 
вищої медичної освіти 
методами 
іншомовного 
діалогічного 
мовлення. Актуальні 
питання медицини. 
Матеріали 
міжрегіональної 
науково-методичної 
конференції. 
Дніпровський 
медичний інститут 
традиційної та 
нетрадиційної 
медицини. Дніпро, 
2020. 5 с. 
6. Давиденко І.В., 
Шитикова Т.В. , 
Якубович Н.О., Івко 
М.С. Особистий time – 
відпочинок(тези 
науково – дослідної 
роботи студентського 
аналітичного гуртка 
дисципліни 
патологічна анатомія 
та патологічна 
фізіологія 
«Дослідження 
психосоматичних 
наслідків порушень 
тайм менеджменту 
сну у студентської 
молоді») – The first 
Intermational scientific 
and practical 
conference “World 
science: problems, 
prospects and 
innovations” (October 
1-3, 2020).

7. Давиденко І.В., 
Шитікова Т.В. 
«Портретна 
діагностика в форматі 
сучасних методів 
організації 
самостійної роботи 
студентів у 
компетентнісному 
підході до освіти у 
медичних навчальних 



закладах” - інернет 
конференція: 
«Ресурсно-
орієнтоване навчання 
в «3D»: доступність, 
діалог, динаміка» 24 
лютого 2017 р. 
http://acup.poltava.ua/
?page_id=1942 . КУЕП.  

п.19.
Членкиня 
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
„Українська асоціація 
когнітивної 
лінгвістики і поетики”
п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 24 
роки.

380553 Виселко 
Андрій 
Дмитрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

університет 
економіки та 

права, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 
магістра, 
Вищий 

навчальний 
заклад 

"Університет 
імені Альфреда 

Нобеля", рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.18010020 
управління 
навчальним 

закладом, 
Диплом 
магістра, 

Запорізький 
національний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
242 Туризм, 

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2021, 

спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я, Диплом 

кандидата наук 
ДK 035843, 

виданий 
12.05.2016

25 Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

п.1, п.4, п.12, п.14, 
п.19, п.20
п.1
1.Методика 
«занурення» у 
навчанні англійської 
мови студентів 
економічних 
спеціальностей: для 
чого, хто, як? Наукові 
записки НДУ ім. М. 
Гоголя. Псих.-пед. 
науки: зб. наук. праць. 
– Ніжин : Вид-во НДУ 
ім. М. Гоголя. – № 1. – 
2016. – С. 35–37 0,5

2. З досвіду 
впровадження 
програм 
французького 
«занурення»: сутність 
та проблеми Сучасні 
проблеми 
лінгвістичних 
досліджень і методика 
викладання іноземних 
мов професійного 
спілкування у вищій 
школі: Зб. наук. 
праць. – Львів: 
Видавн. центр ЛНУ 
ім. І. Франка. – Ч. 2. – 
2017. – С. 64–66. 0,4
п.4
3. Обучение 
английскому языку 
для 
профессиональных 
целей через полное 
англоязычное 
погружение в 
экономическом вузе.  
Культура народов 
Причерноморья. 
№142. – Т.1. – 
Симферополь: Крым, 
2008. 0,375 Кожушко 
С.П., 
Момот В.Є., 
Тарнопольский О.Б.
4. Особливості 
оцінювання 
продуктивної 
мовленнєвої 
діяльності студентів-
економістів при 



повному 
англомовному 
зануренні Науковий 
часопис НПУ імені 
М.П. Драгоманова. 
Серія № 5. 
Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Випуск 28: збірник 
наукових праць / За 
ред. В. П. Сергієнка. – 
К.: Вид-во НПУ імені 
М. П. Драгоманова, 
2011. – С. 23–27.  0,5
5.
Мотиваційні основи 
для впровадження 
англомовного 
попереднього 
підготовчого 
занурення Вісник 
Дніпропетровського 
університету імені 
Альфреда Нобеля. 
Серія «Педагогіка і 
психологія». – 
Дніпропетровськ: 
Вид-во ДуАН. – № 2 
(4). – 2012. – С. 88–92. 
0,5
6. Objectives of 
preliminary preparatory 
English immersion 
 Nauka i studia: 
Pedagogiczne nauki, 
psychologia i socjologia. 
– Przemysl : Nauka i 
studia, 2018. – Issue 39 
(84). – P. 55 – 60.
7. Експериментальне 
дослідження 
ефективності 
попередньої 
англомовної 
підготовки Вісник 
Прикарпатського 
університету. – 
Педагогіка. – Вип. L. – 
Івано-Франківськ, 
2013. – С. 54–61. 0,7
8. Про впровадження 
попереднього 
підготовчого 
занурення у курсі 
англійської мови за 
професійним 
спрямуванням Вісник 
Чернігівського нац. 
пед. ун-ту. Сер. : 
Педагогічні науки, 
Чернігів, 2020. – С. 
42–45 0,5
9. Про систему 
навчальних завдань та 
вправ у програмі 
попереднього 
підготовчого 
англомовного 
занурення 
 Наукові записки 
Кіровоградського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Педагогічні науки. – 
Кіровоград: РВВ 
КДПУ ім. 
В.Винниченка. – Вип. 
134. – 2019. – С. 55-60. 
0,5
10.Objectives of English 



Immersion Programs 
for Training Specialists 
in Hospitality 
Management Nauka i 
studia: Pedagogiczne 
nauki, psychologia i 
socjologia. – Przemysl : 
Nauka i studia, 2016. – 
Issue 24 (69). – P. 60–
69.. 1,0

11. Психолого-
педагогічний супровід 
адаптації іноземних 
студентів Вісник 
університету імені 
Альфреда Нобеля. 
Серія : Педагогіка і 
психологія. 
Педагогічні науки : 
[науковий журнал] / 
Ун-т ім. А. Нобеля. – 
Дніпро, 2017. – Вип. 2 
(14). – С. 69-73.
 0,5 

П.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Мовний 
етикет. Мовні 
формули. Стандартні 
ситуації етикету» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Морфологічний 
аспект медичної 
професійної мови. 
Синтаксичний аспект 
медичної професійної 
мови» для студентів 2 
курсу спеціальності 
«Медицина»
3.Manual for self-work 
students “Language and 
culture of speech in the 
life of a professional 
communicator. 
4.Communicative 
features of language 
culture” for students of 
the 2th year of the 
specialty “Medicine”
Manual for self-work 
students “Scientific 
style in professional 
speech. Structure and 
types of scientific text” 
for students of the 2th 
year of the specialty 
“Medicine”
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Іноземна 
мова( за професійним 
спрямуванням)»підго
товки на другому 
(магістерському)рівні/ 
Виселко А.Д., 
Давиденко І.В., 
Порвишерст 
К.Ю./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни «Іноземна 
мова( за професійним 
спрямуванням)»підго



товки на другому 
(магістерському)рівні/ 
Виселко А.Д., 
Давиденко І.В., 
Порвишерст 
К.Ю./Дніпро,2021.
п.12
1. Викладання 
української мови як 
іноземної 
за методикою 
занурення Матеріали 
ІІІ-ї Міжнародної 
науково-метод. конф. 
«Актуальні питання 
організації навчання 
іноземних студентів в 
Україні»,18-20 травня 
2021 р. – Тернопіль: 
ТНТУ ім. І.Пулюя, 
2021. – С. 159-162. 0,3
2. Mini-courses on 
economic disiplines in 
an advanced esp course 
for university students 
of economics 
 The journal of teaching 
English for specific and 
academic purposes. –  
Vol. 2. – No 1, 2014. –  
Р. 45–59 0,5 Oleg 
Tarnopolsky
3. Система учебных 
заданий при 
организации 
самостоятельной 
работы студентов-
экономистов по 
программе 
предварительного 
подговительного 
англоязычного 
погружения 
Инновационные 
методики 
преподавания 
иностранных языков : 
материалы Межд. 
науч.-практ. конф., 22 
января 2013 г. – 
Москва: ФГБОУ ВПО 
„РЭУ им. Г. В. 
Плеханова”, 2013. – С. 
31–38. 0,6
4. Про методичні 
засади побудови курсу 
попереднього 
підготовчого 
занурення у навчанні 
англійської мови 
Каразинські читання: 
Людина. Мова. 
Комунікація: Тези 
доповідей XII 
наукової конференції 
з міжнародною 
участю. – Х.: ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна, 2013. – 
С. 43–45. 0,3
5. Про принципи 
побудови курсу 
навчання англійської 
мови для 
професійного 
спілкування через 
попереднє підготовче 
занурення Матеріали 
IV Всеукр. наук.-
практ. конф. 
«Актуальні проблеми 
філологічної науки та 



педагогічної 
практики», 6-7 грудня 
2012 р. – Дн-к: ДНУ, 
2012. – С. 28-30. 0,2
п.14 
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п.19
Член Громадської 
організації «Спілка 
освітян України»

п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 27 
роки.

380664 Порвишерст 
Катерина 
Юріївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 

Вищий 
навчальний 

заклад 
"Університет 

імені Альфреда 
Нобеля", рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

6.020303 
філологія, 

Диплом 
магістра, 
Вищий 

навчальний 
заклад 

"Університет 
імені Альфреда 

Нобеля", рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
035 Філологія

1 Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше трьох років

380559 Данильченк
о Альбіна 
Костянтинів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

1 Гістологія, 
цитологія та 
ембріологія

п.1,п.4, п.12, п.13, п.14, 
п.19
п.1
Хронічний 
низькодозовий вплив 
кадмію   : сучасні 
уявлення щодо 
механізмів 
надходження кадмію 
в організм і 
нефротоксичних 
ефектів металу Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
35 – 40. 6 Земляний 
О.А.Данільчкнко 
А.К.Євтушенко 
Т.В.Писаревська І.А.
Бойко 
О.В.Письменецька 
І.Ю.Шемет С.А.
п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Гістологія, цитологія 
та ембріологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Данильченко 
А.К.,, Островська С.С., 
Мархонь 
Н../Дніпро,2021.



Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Гістологія, цитологія 
та ембріологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Данильченко 
А.К.,, Островська С.С., 
Мархонь 
Н../Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Периферична 
нервова система. 
Автономна нервова 
система» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Цитологія. 
Структурні 
компоненти клітини. 
Поверхневий апарат 
клітини» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Шкіра. Похідні 
шкіри» для студентів 1 
курсу спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Muscular 
tissue” for students of 
the 1th year of the 
specialty “Medicine”

п.12
Регуляция 
регенерации тканей. 
Роль моноцитов-
макрофагов. // V 
International Scientific 
and Practical 
Conference GLOBAL 
REGIONAL ASPECTS 
OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT   held 
on October 25-26. 2021 
in Copenhagen. 
Denmark.

п.13 
Сертифікат В-2  № 
19W14J024DP07 від 
12.06.2021р.
п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п.19

Член Громадської 
організації «Спілка 
освітян України»
п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю –
меньше 3 років.

380620 Мякушко 
Володимир 
Аркадійович

Доцент, 
Основне 
місце 

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 
MБЛ 020832, 

56 Фізіологія п.1, п.3, п.4, п.13, п.14, 
п.19, п.20
п.1



роботи виданий 
21.04.1975, 

Атестат 
доцента ДЦ 

033536, 
виданий 

13.02.1980

1).Вплив кадмію на 
здоров’я дітей в 
пренатальному та 
постнатальному 
періоді розвитку 
Стаття  Фахове 
видання Український 
журнал медицини  
біології та спорту– 
2021 – Том 6, № 5(33). 
– С. 414 – 422. 
9Островська С.С., 
М’ясоїд Ю.П., 
Ковтуненко Р.В., 
Мякушко В.А., 
Черненко Г.П., 
Письменецька І.Ю., 
Баклунов В.В.
2). Стан нейронально-
астроцитарного 
апарату гіпокампу на 
тлі тривалого 
введення  ізоніазиду 
та ріфомпіцину за 
умов корекції  
мікрофлори товстого 
кишечникаСтаття  
Фахове видання 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 
6(6). –– С. 289-299. 11 
Харченко 
Ю.О.Мякушко 
В.А.Трушенко О.С. 
Евтушенко 
Т.В.Евтушенко Н.В. 
Деркач А.К.  
Кравченко М.К.
3). Показники впливу 
хлориду кадмію та 
сукцинату міді на 
показники смертності 
в ембріогенезі білих 
щурів при 
ентеральному 
введенні Стаття  
Фахове виданняВісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№4(162). – С. 83-86 5 
Руденко К.М., 
Писаревська І.А.,       
Жержова Т.А., 
Черненко Г.П., 
Евтушенко Т.В., Бойко 
О.,Мякушко В.А.
п.3
1.Посібник для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок - 1» Посібник 
Видавництво 
«Літограф», 2021. – 95 
с. Островська 
С.С.Слесаренко 
О.Г.,Гарець 
В.І.,Мархонь 
Н.О.Трушенко 
О.С.,Мякушко 
В.А.,Маража  
І.О.Терещенко Н.М.
2. Навчальний 
посібник Фізіологія 
людини (стом)
Для теоретичної 
підготовки до 
практичної підготовки 
до практичних занять, 
Дніпро, 2021р. 
Мякушко В.А., 



Трушенко О.С.

п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Мякушко В.А., 
Терещенко Н.М. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Мякушко В.А., 
Терещенко Н.М. 
./Дніпро,2021.
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Енергетичний 
обмін» для студентів 2 
курсу спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Фізіологія 
нейрону та нервових 
волокон. Проведення 
збудження нервовими 
волокнами та через 
нервово-м’язовий 
синапс» для студентів 
2 курсу спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Рефлекторний 
принцип діяльності 
ЦНС. Збудження та 
гальмування в ЦНС. 
Координаційна 
діяльність ЦНС. 
Дослідження ролі 
спинного мозку в 
регуляції рухових 
функцій» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Regulation of 
systemic and peripheral 
blood flow” for students 
of the 2th year of the 
specialty “Medicine”

п.13 
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою в 
обсязі більше 50 
аудиторних годин

п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п.19
 Є дійсним членом 
товариства фізіологів 
України 



п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 50 
років.

380684 Терещенко 
Наталія 
Миколаївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

8.18010020 
управління 
навчальним 

закладом

18 Фізіологія п.1, п.3, п.4, п.13, 
п.19,п.20
п.1
1.Зміна 
ембріотоксичних 
впливів цитратів 
металів в залежності 
від тривалості їх 
введення  Стаття  
Фахове видання 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 
6(6). –– С. 259-266. 8 
Колосова І. І. , 
Богомольна Л. Ю. 
Крісс Г. Ю., 
Терещенко Н.М.
2.Зміни  нефрогенезу 
ембріонів щура при 
інтоксикації  солями 
кадмію вагітних 
самиць Стаття  Фахове 
виданняУкраїнський 
журнал медицини  
біології та спорту– 
2021 – Том 6(6). –– С. 
308-315. 8 Шаторна 
В.Ф.Терещенко 
Н..М.Сорокін 
В.О.Кравченко 
М.К.Самойленко 
І.І.Якутович 
О.Ю.Заяць І.О.иденко 
І.В., Руденко Т.В., 
Тамлаві А.І.
п.3
Посібник для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок - 1» Посібник 
Видавництво 
«Літограф», 2021. – 95 
с. Островська 
С.С.Слесаренко О.Г.,
Гарець В.І.,Мархонь 
Н.О.Трушенко О.С.,
Мякушко В.А.,Маража  
І.О.Терещенко Н.М.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Дослідження 
механізмів 
терморегуляції» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Електричні 
явища в збудливих 
тканинах» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Рефлекторний 
принцип діяльності 
ЦНС. Збудження та 
гальмування в ЦНС. 
Координаційна 



діяльність ЦНС. 
Дослідження ролі 
спинного мозку в 
регуляції рухових 
функцій» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Regulation of 
systemic and peripheral 
blood flow” for students 
of the 2th year of the 
specialty “Medicine”
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Мякушко В.А., 
Терещенко Н.М. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Мякушко В.А., 
Терещенко Н.М. 
./Дніпро,2021.

п.13 
Сертифікат В-2  
№221/51/21 від 
15.06.2021р.
п.19
член Наукового 
товариства анатомів, 
гістологів, ембріологів 
та топографоанатомів
член громадської 
організації « Спілка 
освітян України»

п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 20 
років.

380621 Островська 
Світлана 
Сергіївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1974, 

спеціальність: 
03.00.00 
Біологія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 001223, 

виданий 
26.09.2012, 

Атестат 
професора 

12ПP 010171, 
виданий 

26.02.2015

43 Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

п.1, п.3, п.4 ,п.8, п.9, 
п.12, п.19
п.1
1)Иммунологические 
аспекты воздействия 
свинца и кадмия на 
организм 
Иммунологические 
аспекты воздействия 
свинца и кадмия на 
организм
Стаття  Фахове 
видання.
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2017. – Вип. 2 (136). – 
С. 20-25. Островская 
С.С.
Шаторная В.Ф.
2)Микробиом ротовой 
полости и здоровье 
человека Микробиом 
ротовой полости и 
здоровье человека 
Стаття  Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 1. – Т. 2 
(143). – С. 35-38. 



Островская С.С.
3) Оральный 
микробиом и возраст 
Оральный микробиом 
и возраст Стаття  
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 2. – Т. 2 
(144). – С. 40-43 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 2. – Т. 2 
(144). – С. 40-43 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
4) Биологические 
аспекты связи 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и тканей 
пародонта Стаття  
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 4. – Т. 2 
(147). – С. 58-61. 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 4. – Т. 2 
(147). – С. 58-61. 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
5) Молекулярно-
биологические связи 
парадонтита и 
атеросклероза 
Стаття  Фахове 
видання 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2019. – Вип. 1. – Т. 1 
(148). – С. 53-56. 
Островская С.С. 
Герасимчук П.Г.

6) Медико-
генетические 
исследования 
орального 
микробиома у детей 
Медико-генетические 
исследования 
орального 
микробиома у детей 
Стаття  Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2019. – Вип. 4. – Т. 1 
(153). – С. 43-
57.Островская С.С.
Герасимчук П.Г.
7) Зв’язок між 
хворобою 
Альцгеймера церебро-
васкулярними і 
серцево-судинними 
захворюваннями 
(огляд літератури)
Стаття  Фахове 
видання Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№1(159). – 
С. 302-307 
Островська 
С.С.,Ліхолєтов 
Є.О.Павлова В.В.
Деркач А.К.,Шевченко 
І.Ф.,Адегова Л.Я.
8) 



Внутрішньоклітинні 
шляхи розвитку 
хвороби Альцгеймера 
на тлі герпес вірусних 
інфекцій (огляд 
літератури)Стаття  
Фахове 
видання,наук.метр. 
база Web of science.
Медичні перспективи. 
– 2021. – Т. 26. – № 1. 
– С. 129-135 
Островська 
С.С.Шаторна В.Ф. 
Ліхолєтов Е. О.
9) Індукція окисного 
стресу як елемент 
токсичності 
кадміюСтаття  Фахове 
видання,
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №2(160). – С. 
44-48Островська С.С., 
Писаревська І.А., Дєєв 
В.В., 
Баклунов В.В., 
Стрижак О.В., 
Кравченко М.К., 
Великодна О.В.,
10) lead toxicity and 
effect on food chains 
and remediation 
techniques (literature 
overview)
Стаття  Фахове 
видання,наук.метр. 
база Web of 
science.Медичні 
перспективи. – 2021. – 
Т. – №  – 
Стаття прийнята 
редакцією до друку 
Ostrovska S.S., Biletska 
E.M., Dichko E.N.Kosse 
V.A.
Lulko I.V.

п.3
1) Серцево-судинна 
система при 
артеріальній 
гіпертензії у 
сполученні з дією 
радіації і важких 
металів Серцево-
судинна система при 
артеріальній 
гіпертензії у 
сполученні з дією 
радіації і важких 
металів
Монографія
Видавництво 
«Літограф», 2018. 105 
с. Островська С.С.
2) Тестовые задания 
для подготовки к 
лицензионному 
экзамену «КРОК-1»
Навч. посібник лля 
іноз студентів 
Видавництво 
«Літограф», – 2019. – 
76 с. Островська С. С. 
Шаторна В.Ф.
3) Тестові задания для 
подготовки к 
лицензионному 
экзамену «КРОК-1» 
Навч. посібник 



Видавництво 
«Літограф», – 2020. – 
93 с. Островська С. С. 
Шаторна В.Ф.
4) Медична біологія 
(збірник тестових 
завдань по розділам 
навч. програми) Навч. 
посібник Видавництво 
«Літограф», 2021. – 
91 с. Островська С.С.
5) Test questions for 
Lisensing Exam KROK-
1 Medical biology Навч. 
посібник для іноз.. 
Видавництво 
«Літограф», Dnipro, 
2021. – 68 pp. Markhon 
N.O., 
Ostrovska S.S., 
Slesarenko O.G..
5) Посібник з тестових 
завдань для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок 1» 
Навч. посібник 
Видавництво 
«Літограф», 2021. – 
91 с. Островська 
С.С.,Слесаренко 
О.Г.,Гарець 
В.І.,Мархонь Н.О. 
Трушенко 
О.С.,Терещенко Н.М.
п.4
1) Робоча програма 
(одноосібно) з 
навчальної 
дисципліни «Медична 
Біологія» підготовки 
«другий 
магістерський 
рівень», галузі знань 
22 - Охорона здоров’я, 
спеціальності 221 – 
Стоматологія (1.3 авт. 
арк.)
2)Збірник метод. 
розробок (одноосібно) 
для викладачів і 
студентів з Медичної 
біології – 27  189с.
3) Альбом протоколів 
практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу іноз. 
фак.-ту Метод. 
посібник Видавн. 
«Літограф», Дніпро, 
2017 – Частина І – 73 
с. Частина ІІ – 54 с. 
Гарець В.І.Колосова І. 
І. Мархонь Н. 
О.Островська С. С.
4) Альбом протоколів 
практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу 
(Медицина) Метод. 
посібник Дніпро – 
2020 
Частина І – 58 с. 
Частина ІІ –60 с. 
Гарець В.І.Шаторна 
В.Ф.Островська С. С.
5) Альбом протоколів 
практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу 
(Стоматологія) Метод. 



посібник Дніпро – 
2020 
Частина І – 55 с. 
Частина ІІ – 55 с. 
Шаторна В.Ф.
Островська С. С.. 
Гарець В.І.Кононова 
І.І.
6) ALBUMS DE 
PROTOCOLES 
LEÇONS PRATIQUES 
SUR LA BIOLOGIE 
MEDICALE pour les 
étudiants de 1ère année 
(Partie I)  (Partie ІI) 
Метод. посібник 
Дніпро – 2020 
Частина  ІІ – 55 с
Частина  ІІ – 55 с. 
Shatornaya V.F., 
Ostrovskaïa S.S., Garets 
V.I., Shamelashvili K.L., 
Zemlanoy A.A, 
Kaplunenko A.N.  
п.8
Член редакційної 
ради фахового 
видання , журнал 
«Вісник проблем 
біології і медицини» 
до 2018 р.
п.9
1)Заступник голови 
Експертної комісії 
Центру тестування 
МОЗ України по 
Стоматології,  2018 -
2020 р., учасник 
семінару Центру 
тестування МОЗ 
України «Створення 
якісних тестів» з 
отриманням 
сертифікату, 2020 р..
2)Увійшла, як 
науковець, до 
«Енциклопедії 
сучасної України» по 
запрошенню 
Інституту 
енциклопедичних 
досліджень НАН 
України, 2021 р.
п.12
1)Морфологические 
изменения в легких 
курильщиков (обзор 
литературы) Стаття
«Word Science» 
International Scientific 
and Practical 
Conference “WORD 
SCIENCE” (September 
28-29 Dubai UAE). – 
2016. – Vol. 3. - P. 30-
33. Островская 
С.С.Шаторная В.Ф.
2) Иммунологические 
аспекты воздействия 
свинца и кадмия на 
организм Фахове 
видання.
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2017. – Вип. 2 (136). – 
С. 20-25. Островская 
С.С.
Шаторная В.Ф.
3) Микробиом 
ротовой полости и 
здоровье человека 



Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 1. – Т. 2 
(143). – С. 35-38. 
Островская С.С.
4) Оральный 
микробиом и возраст 
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 2. – Т. 2 
(144). – С. 40-43. 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
5)Биологические 
аспекты связи 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и тканей 
пародонта Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 4. – Т. 2 
(147). – С. 58-61. 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
6) Молекулярно-
биологические связи 
парадонтита и 
атеросклероза Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2019. – Вип. 1. – Т. 1 
(148). – С. 53-56. 
Островская 
С.С.Шаторная 
В.Ф.Герасимчук 
П.Г.Леонова Г.О.
7) Медико-
генетические 
исследования 
орального 
микробиома у детей 
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2019. – Вип. 4. – Т. 1 
(153). – С. 43-57. 
Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.
8) Cоциальный статус 
человека и 
когнитивный резерв 
мозга (обзор ин. 
литературы)
Стаття
Мат. X міжн.  наук. 
практ. конф. «The 
word of science and 
innovation» London, 
United Kingdom 
October 14-16, 2020, 
P.495-502 Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.
Мархонь Н.О.Коссе 
В.А., Топка Е.Г.
Люлько И.В.
9) Зв'язок між 
хворобою 
Альцгеймера,церебро
васкулярними і 
серцево-судинними
захворюваннями 
(огляд іноземн. 
літератури) Стаття 
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2021. – Вип. . – 1(159. 



– С. 302-307 
Островська С.С. 
Ліхолєтов Е.О. 
Павлова В.В. Деркач 
А.К. Шевченко І.Ф. 
Адегова Л.Я.
10) Зв’язок між 
хворобою 
Альцгеймера церебро-
васкулярними і 
серцево-судинними 
захворюваннями 
(огляд літератури) 
Стаття  Фахове Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№1(159). – 
С. 302-307 Островська 
С.С.,Ліхолєтов Є.О.
Павлова В.В.Деркач 
А.К.,Шевченко І.Ф.,
Адегова Л.Я.

п.19
1)Голова предметної 
приймальної комісії у 
ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ України» 
протягом 2007-2020 
рр
2)Голова комісії з 
соціальних питань 
профкому 
співробітників ДМА.
3)Заступник голови 
Предметної комісії по 
захисту дисертацій в 
ДМА до 2020 р 
4)Член 
моніторингової комісії 
по перевірці роботи 
кафедр в ДМА до 2020 
р.
5)Член Товариства 
анатомів, гістологів та 
ембріологів України, 
Міжнародна академія 
інтегративної 
антропології.

121982 Філіпенко 
Вікторія 
Віталіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1986, 

спеціальність:  
Англійська 

мова і 
література, 

Диплом 
магістра, 

Дніпровський 
національний 

університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 
035 Філологія

22 Латинська 
мова та 
медична 
термінологія

п.1, п.3, п.4, п.19, п.20
п.1

1.Крамар С. Б., 
Назарова Д. І., 
Філіпенко В. В. Роль і 
значення латинської 
мови у підготовці 
успішного спеціаліста 
у ЗВО. Український 
журнал медицини, 
біології та спорту. Т. 4. 
№ 2 (18), 2019. С. 246-
250. Стаття.

2.Філіпенко В.В., 
Нечипоренко С.В. 
«Закон» Володимира 
Винниченка: варіанти 
сценічної рецепції. 
Філологічні науки / 
Упорядник О. І. 
Панченко. Дніпро: 
Акцент ПП, 2020. С. 
380-384. Стаття.
3.Філіпенко В.В., 
Рибалка Я. І.  
Естетична функція 
синонімії у романі А. 
Кокотюхи «Адвокат із 



Личаківської». 
Філологічні науки / 
Упорядник О. І. 
Панченко. Дніпро: 
Акцент ПП, 2020. С. 
384-388. Стаття.
4. Давиденко І.В., 
Філіпенко В.В. Деякі 
аспекти вивчення 
категорії роду 
іменників у процесі 
навчання 
англомовних 
студентів українській 
мові. Актуальні 
проблеми навчання 
іноземних студентів. 
Матеріали ХХІІІ 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. Дніпро, 
2021. С. 25-30. Стаття.
5. Крамаренко В.І., 
Філіпенко В.В. Статус 
лікаря у Давньому 
Римі. Актуальні 
проблеми навчання 
іноземних студентів. 
Матеріали ХХІ 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. Дніпро, 
2018 С. 147 – 151. 
Стаття.
6. Conte Antonio, 
Filipenko V.V. The 
Latin language as a part 
of Italian culture.  
Актуальні проблеми 
навчання іноземних 
студентів. Матеріали 
ХХІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. 
Дніпро, 2019 С. 237 – 
244. Стаття.
7. Afhan S., Filipenko 
V.V. The Latin 
language, as a part of 
England and its culture. 
Актуальні проблеми 
навчання іноземних 
студентів. Матеріали 
ХХІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф.  
Дніпро, 2019. С.194 – 
198. Стаття.
8. Pereira Alfa, 
Filipenko V. V.  Dog 
Latin English. 
Актуальні проблеми 
навчання іноземних 
студентів. Матеріали 
ХХІІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. 
Дніпро, 2020. С. 173-
176. Стаття.
9.Філіпенко В.В 
«Холістична 
медицина»Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2016. 2 с.
10.Філіпенко В.В, 
Давиденко І.В, 
Хоменко К.  Вера и 
надежна для врача и 
больного. Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2017. 4 с.
11.Філіпенко В.В, 
Давиденко І.В, 
Шитикова Т.В. 
Кефалометричні 
кореляти когнітивної 



діяльності. Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2017. 2 с.
12. S.B. Kramar, D.I. 
Nazarova, V.V. 
Filipenko. The role and 
value of Latin language 
in preparing a 
successful specialist in a 
medical education. 
Актуальні питання 
медицини. Матеріали 
міжрегіональної 
науково-методичної 
конференції. 
Дніпровський 
медичний інститут 
традиційної та 
нетрадиційної 
медицини. Дніпро, 
2019. 2 с. 
13.Давиденко І.В., 
Філіпенко В.В., 
Шитікова Т.В. 
Формування Soft Skills 
у студентів закладів 
вищої медичної освіти 
методами 
іншомовного 
діалогічного 
мовлення. Актуальні 
питання медицини. 
Матеріали 
міжрегіональної 
науково-методичної 
конференції. 
Дніпровський 
медичний інститут 
традиційної та 
нетрадиційної 
медицини. Дніпро, 
2020. 5 с.
п.3
Назарова Д.І., 
Філіпенко В.В., 
Давиденко І.В. 
Посібник з латинсько-
англійсько-
української 
термінології (при 
вивченні систем 
людського організму 
та їх розладів). 
Частина І. Дніпро, 
2020. 38 с.

п.4
1.Філіпенко В.В. 
Методична розробка з 
дисципліни  
«Латинська мова та 
медична 
термінологія» до 
практичного заняття 
студентів І курсу.  Д.: 
ДМІ ТНМ, 2019. 132 с .
2.Філіпенко В.В. 
Методична розробка з 
дисципліни  
«Латинська мова та 
медична 
термінологія» для 
самостійної 
(аудиторної/позаауди
торної) роботи 
студентів І курсу.  Д.: 
ДМІ ТНМ, 2019. 123 с .

3. В.В. Методична 
розробка до 
практичного заняття з 



латинської мови та 
медичної термінології 
для викладачів. Д.: 
ДМІ ТНМ, 2018. 97 с .
4.Філіпенко В.В. 
Методичний посібник 
з латинської мови на 
англійській мові для  
практичної та 
самостійної 
позааудиторної 
роботи студентів-
іноземців. Д.: ДМІ 
ТНМ, 2020. 83 с.

п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Logos». Щорічна 
участь студентів у 
Міжвузівській 
науково-практичній 
студентській 
конференції з 
латинської мови «Per 
aspera ad astra».

п.19.
Членкиня 
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
„Українська асоціація 
когнітивної 
лінгвістики і поетики”

п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22роки.

391085 Федченко 
Микола 
Петрович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
MД 005855, 

виданий 
16.06.1989, 

Атестат 
професора ПP 

010588, 
виданий 

23.10.1991

38 Патоморфологі
я

п.4, п.7,п.13, п.19, п.20
п.4
1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Гіпертензія та 
артеріолосклероз. 
Гіпертонічна хвороба 
та симптоматичні 
гіпертензії. Ішемічна 
хвороба серця» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Дифтерія. 
Скарлатина. 
Менінгококова 
інфекція» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Manual for self-work 
students “Tumors 
classification. 
Terminology” for 
students of the 3th year 
of the specialty 
“Medicine”
4.Manual for self-work 
students “Intestinal 
infectious diseases” for 
students of the 3th year 
of the specialty 
“Medicine”
п.7
Член Вченої ради Д 
08.601.03 при ДЗ 
«Дніпропетровська 



медична академія» та 
офіційний опонент 
1.Казакова К.С. 
Морфофункціональна 
характеристика ясен 
щурів у нормі та за 
умов хронічної 
інтоксикації 
етанолом. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 08.601.03 при 
ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія» 
Дніпро, 04.04.2019
2. Задесенець І.П. 
Морфологічні 
особливості розвитку 
коронарних судин та 
передсердно-
шлуночкових 
клапанів серця в 
ембріогенезі щура під 
впливом важких 
металів  (анатомо - 
експериментальне 
дослідження) разова 
спеціалізована вчена 
рада  для 
присудження ступеня 
доктора філософії 
Дніпро, 22.10.2020. 
п.13 
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою в 
обсязі більше 50 
аудиторних годин

п.19
Член асоціації 
паталогоанатомів 
України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -45 
років.

216745 Заяць Ірина 
Олександрів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький медичний 

інститут 
народної 

медицини, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

0 Загальна 
практика 
(сімейна 
медицина)

п.1, п.4, п.13, п.19, п.20

п.1.  

1. Dynamics of 
infectious and 
parasitogenic morbidity 
at the children 
population in the rural 
districts and correlation 
with water factor / 
[Hryhorenko L.V.,
Baibakov  V.M., Zayats 
I.A.,  Solomenko M.V., 
Romanenko O.A. ] // 
Wiadomosci Lekarskie. 
– 2019. – Tom LXXII, 
nr 5 cz II. – P. 1029 – 
1032.  Стаття.
2.
Валеологические 
особенности обучения 
здоровью 
Стаття Педагогіка 
здоров’я. – 2017. Том 
1. С.263-267. 5Заяц 
И.А., Пивоварчук В.С
3. 
Електроенцефалограф



ічні особливості при 
ішемічній хворобі 
серця Стаття у 
збірнику
Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 червня 
2018 р. – Дніпро, 
2018.- С. 36-41. 5 
Кириченко А.Г.Башта 
І.Г.
Багрянцева Л.В.Заяць 
І.О.НедогібченкоН.О.
Пригорнєва О.В.
та ін.
4Стаття у збірнику 
Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 травня 
2019 р. – Дніпро, 
2019.- С. 60-
67.7Кириченко 
А.Г.Кузменко 
В.І.Сорокін 
В.О.Хасілєв О.Й.
Башта І.Г.Заяць 
І.О.НедогібченкоН.О.
Пригорнєва О.В. 
Соломенко 
М.В.Недогібченко 
Н.О.
5.
Хронічний 
низькодозовий вплив 
кадмію   : сучасні 
уявлення щодо 
механізмів 
надходження кадмію 
в організм і 
нефротоксичних 
ефектів металуСтаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – 
СЗемляний 
О.А.Данільчкнко 
А.К.Євтушенко 
Т.В.Заяць 
І.О.Писаревська І.А.
Бойко 
О.В.Письменецька 
І.Ю.

п.4    
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ведення 
хворого з 
артеріальною 
гіпертензією» для 
студентів 6 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ведення 
хворого з легеневим 
інфільтратом» для 
студентів 6 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ведення 
хворого з  шумом в 
серці» для студентів 6 
курсу спеціальності 
«Медицина»



4.Manual for self-work 
students “Management 
of a patient with 
gastrointestinal 
bleeding” for students 
of the 6th year of the 
specialty “Medicine”
п.13. 
Сертифікат з 
оволодіння 
англійською мовою  
В2 (свідоцтво № 
74W73e149DPO7 від  
30/04/2021

п. 19.  
Член ГО 
«Придніпровська 
асоциація лікарів 
інтерністів 
(посвідчення 
№30/107)

Член асоціації 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини

п. 20. 
Стаж за спеціальністю 
терапія 2 роки
Стаж за спеціальністю 
кардіологія 9 років

350300 Алексеєнко 
Зоя 
Костянтинів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 

ДT 015022, 
виданий 

19.06.1992

56 Внутрішня 
медицина 

п.1, п.4, п.11, п.19, п.20  
п.1
1. Зміни гепатогенезу 
щурів при 
комбінованому 
введенні солей кадмію 
з цитратами селену та 
германію Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – 
С.Шаторна В.Ф.Коссе 
В.А., Тітов 
Г.І.Слесаренко 
О.Г.Топка Е.Г.Люлько 
І.В.Алексеенко З.К.
2. Вплив свинцю на 
репродуктивне 
здоров’я чоловіків 
Стаття  Фахове 
видання Український 
журнал медицини  
біології та спорту  
Островська С.С.Коссе 
В.А., Топка 
Е.Г.Люлько 
И.В.Філіппов 
Ю.О.Слесаренко О.Г.
Алексєєнко З.К.
3. Ступінь 
накопичення кадмію 
та цинку в печінці 
щурів-самців та їх 
вплив на активність 
трансаміназ авторів: 
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С 
Шамелашвілі К. Л., 
Шаторна В. Ф., Топка 
Е.Г.,Коссе В. А., 
Люлько І. В., 
Алексєєнко З. 
К.,Філіппов Ю.О



4. Порівняльна аналіз 
ефектів впливу  на 
ембріогенез  щурів на 
різних термінах 
вагітностіСтаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – 
СКолосова І.І.Руденко 
К.М.Люлько І.В.Топка 
Е.Г.
Коссе 
В.А.ФилиповАлексєєн
ко З.К.
5. Експериментальне 
дослідження впливу 
цитратів на 
ембріолетальність 
кадмію в ембріогенезі 
щурів» авторів:. 
Стаття  Фахове 
видання Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№3(161). – СКолосова 
І.І.,Коссе В.А., Люлько 
І.В., Топка Е.Г., 
Філіппов Ю.А., 
Алексєєнко З.К., 
Слесаренко О. Г.
6. Вплив кадмію та 
купруму на показники 
смертності в 
ембріогенезі щурів 
при 
внутрішньошлунково
му введеннІ»  Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С 
Руденко К.М., Коссе 
В.А., 
Трушенко О., Люлько 
І.В., Топка Е.Г., 
Філіппов Ю.О., 
Алексєєнко З.К.
7. Роль 
ультрасонографии в 
диагностике 
гормонального 
бесплодия: 
недостаточность 
лютеиновой фазы 
Стаття  Фахове 
видання,
наук.метр. база 
SCOPUS 
Азербайджанський 
медичний журнал. – 
2021. – № 3. – С. 63-
69.Kуликова Ф.И., 
Aбдуллаев Р.Я., 
Kapпенко В.Г., 
Aбрамов С.В., 
Пасиешвили Н.М., 
Островская С.С., 
Алексенко О.О.
8. Вплив ресвератролу 
на метаболічний 
синдром
Стаття  Фахове 
видання Український 
журнал медицини  
біології та спорту  
2021. – №. – 
СМархонь Н.О., 
Байбаков В.М,.Коссе 
В.А.,Люлько І.В., Тітов 
Г.І., Алексєєнко З.К., 



Топка Е.Г.
9. Testicular changes 
under the influence of 
cadmium in 
combination with metal 
succinates: modern 
view of the problem 
(literature review) 
Стаття Закорд. 
публікація Modern 
Science, Moderni veda. 
– 2021 –  № 3. – 
Praga.- P. 108-114Cruzd 
VladaFrolova 
HannaAleksseenko 
Zoya
10. Мікробіота  
кишечника в патології 
та профілактиці 
захворювань 
кишечника Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С 
Харченко Ю.О. Топка 
Е.Г.,
Коссе В. А. Дичко 
Е.Н.Люлько І. В., 
Алексєєнко З. 
К.,Філіппов Ю.О
11. lead toxicity and 
effect on food chains 
and remediation 
techniques (literature 
overview)
Стаття  Фахове 
видання, наук.метр. 
база Web of science. 
Медичні перспективи. 
– 2021. – Т. – №  – 
Стаття прийнята 
редакцією до друку 
Ostrovska S.S., Biletska 
E.M., Dichko E.N.Kosse 
V.A.Lulko I.V.
Topka E.G.Oleksiinko 
Z. K.Filipov U.O.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Хронічні 
обструктивні 
захворювання легень» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Бронхіальна астма» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Інфекційно-
деструктивні 
захворювання 
бронхолегеневої 
системи та легенева 
недостатність» для 
студентів 4 3курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “ Management 
of a patient with 
shortness of breath, 
pulmonary 



thromboembolism, 
treatment tactics for 
sudden cardiac death” 
for students of the 6th 
year of the specialty 
“Medicine”

п.11
Наукове 
консультування у 
відділенні клінікиТОВ 
«Медичний центр 
«Тал-Медікал»
п. 19.  
Член ГО 
«Придніпровська 
асоциація лікарів 
інтерністів 
(посвідчення №30/)

п. 20. 
Стаж за спеціальністю 
63 роки

305058 Великородн
ий Віктор 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність: 

7.110101 
лікувальна 

справа

0 Патоморфологі
я

п.1, п.4,п.13, п.14,п.19, 
п.20

п.1
1). Морфогенез 
печінки під впливом 
солей кадмію  
наприкінці 
ембріогенезу та в 
постнатальному 
періоді розвитку та 
пошук можливих 
шляхів зниження 
гепатотоксичності 
кадмію в експерименті 
Стаття  Фахове 
видання Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№4(162). – С. 90-96 6 
Шаторна В.Ф. 
Абрамов С. В.Сорокін 
В.  О. Черніловська С. 
В. Копацька М. 
В.Великородний В.І. 

п.4

Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Патоморфологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Федченко 
М.П.,Мякушко В.А., 
Великородний В.І. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Патоморфологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Федченко 
М.П.,Мякушко В.А., 
Великородний В.І. 
./Дніпро,2021.
1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Морфологія 
патологічного 
накопичення 
ендогенних і 
екзогенних пігментів. 
Морфологія 
порушення 
мінерального обміну» 
для студентів 3 курсу 



спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Порушення іонно-
осмотичного і водного 
балансу. Розлади 
кровообігу: гіперемія, 
ішемія, кровотеча, 
крововилив, стаз, 
плазморагія. Шок. 
Порушення 
лімфообігу» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Інфекційні і 
паразитарні хвороби. 
Характеристика 
інфекційного процесу. 
Кишкові інфекційні 
хвороби (черевний 
тиф, дизентерія, 
холера, 
сальмонельоз)» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Pregnancy 
and Puerperal Period 
Diseases” for students 
of the 3th year of the 
specialty “Medicine”

п.13.
    Сертифікат С-1 № 
1373157DP02   від 
2017р.
п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п.19
член Наукового 
товариства анатомів, 
гістологів, ембріологів 
та топографоанатомів.
член громадської 
організації « Спілка 
освітян України»

п.20
Досвід практичної 
роботи зі 
спеціальності-31рік

305070 Сорокін 
Леонід 
Леонідович

асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

0 Внутрішня 
медицина 

п.4, п.13, п.19, п.20 

п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Внутрішня 
медицина» підготовки 
на другому 
(магістерському) 
рівні/ Заяць І.О., 
Башта І.Г., Сорокін 
Л.Л. ./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Внутрішня 
медицина» підготовки 
на другому 
(магістерському) 



рівні/ Заяць І.О., 
Башта І.Г., Сорокін 
Л.Л. ./Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ведення 
хворого з 
геморагічним 
синдромом» для 
студентів 6 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Курація 
хворого з 
гіпертензивним 
кризом» для студентів 
6 курсу спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ведення 
хворого з 
бронхообструктивним 
синдромом» для 
студентів 6 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Chronic 
forms of ischemic heart 
disease” for students of 
the 6th year of the 
specialty “Medicine”

п.13. 
Сертифікат з 
англійської мови  В2 
№ 49U14Y193DP07 від  
17.07.2021р.
п. 19.  
Член ГО 
«Придніпровська 
асоциація лікарів 
інтерністів 
(посвідчення 
№30/112)

п. 20. 
Стаж за спеціальністю 
41 років

305071 Башта Ірина 
Григорівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький медичний 

інститут 
народної 

медицини, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

0 Внутрішня 
медицина 

п.1, п.4, п.13, п.14, п.19, 
п.20 
п.1
1. 
Електроенцефалограф
ічні особливості при 
ішемічній хворобі 
серця Стаття у 
збірнику
Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 червня 
2018 р. – Дніпро, 
2018.- С. 36-41. 5 
Кириченко А.Г.Башта 
І.Г.
Багрянцева Л.В.Заяць 
І.О.НедогібченкоН.О.
Пригорнєва О.В.та ін.
2.Стаття у збірнику 
Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 травня 
2019 р. – Дніпро, 
2019.- С. 60-



67.7Кириченко 
А.Г.Кузменко 
В.І.Сорокін 
В.О.Хасілєв 
О.Й.Башта І.Г.Заяць 
І.О.НедогібченкоН.О.
Пригорнєва О.В. 
Соломенко М.В.
Недогібченко Н.О.
3. Критерии оценки  
психической 
составляющей  
реабилитационного 
потенциала 
инвалидовстаття Мат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 8-
14. 7 Абрамов 
В.В.Абрамов 
С.В.Байбаков 
В.М.Кириченко 
А.Г.Башта И.Г.
Бойко О.В.Пригорнєва 
Е.Г.Сорокин В.О. та ін
4. Основные факторы 
инвалидизации в 
УкраинеСтаття Мат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 57-
62 6 Кириченко А.Г.
Башта И.Г.Бойко 
О.В.Пригорнєва 
Е.Г.Сорокин В.А. та ін
5. Оцінка впливу 
кадмію на розвиток 
кістково-хрящової 
патології та роль 
сукцинатів в корекції 
Сd-індукованої 
цитотоксичності
Стаття  Фахове 
видання,
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №2(160). – С. 
34-39 6 Нефьодова О. 
О., 
Шевченко О. С., 
Гальперін О. І., 
Шевченко І. В., Башта 
І. Г., Баклунов В. В.

п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Внутрішня 
медицина» підготовки 
на другому 
(магістерському) 
рівні/ Заяць І.О., 
Башта І.Г., Сорокін 
Л.Л. ./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Внутрішня 
медицина» підготовки 
на другому 
(магістерському) 
рівні/ Заяць І.О., 
Башта І.Г., Сорокін 
Л.Л. ./Дніпро,2021.



1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ведення 
хворого з 
артеріальною 
гіпертензією» для 
студентів 6 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ведення 
хворого з дисфагією 
та печією» для 
студентів 6 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ведення 
хворого з 
нефротичним 
синдромом» для 
студентів 6 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Management 
of a patient with 
cardiomegaly” for 
students of the 6th year 
of the specialty 
“Medicine”

 
п.13. 
Сертифікат з 
оволодіння 
англійською мовою  
В2 (свідоцтво № 
74W73e156DPO7 від  
30/04/2021
п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п. 19.  
Член ГО 
«Придніпровська 
асоциація лікарів 
інтерністів 
(посвідчення 
№30/104)
п. 20. 
Стаж за спеціальністю 
17 років

216745 Заяць Ірина 
Олександрів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький медичний 

інститут 
народної 

медицини, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

0 Внутрішня 
медицина 

п.1, п.4, п.13, п.19, п.20

п.1.  

1. Dynamics of 
infectious and 
parasitogenic morbidity 
at the children 
population in the rural 
districts and correlation 
with water factor / 
[Hryhorenko L.V.,
Baibakov  V.M., Zayats 
I.A.,  Solomenko M.V., 
Romanenko O.A. ] // 
Wiadomosci Lekarskie. 
– 2019. – Tom LXXII, 
nr 5 cz II. – P. 1029 – 
1032.  Стаття.
2.
Валеологические 
особенности обучения 



здоровью 
Стаття Педагогіка 
здоров’я. – 2017. Том 
1. С.263-267. 5Заяц 
И.А., Пивоварчук В.С
3. 
Електроенцефалограф
ічні особливості при 
ішемічній хворобі 
серця Стаття у 
збірнику
Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 червня 
2018 р. – Дніпро, 
2018.- С. 36-41. 5 
Кириченко А.Г.Башта 
І.Г.
Багрянцева Л.В.Заяць 
І.О.НедогібченкоН.О.
Пригорнєва О.В.
та ін.
4Стаття у збірнику 
Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 травня 
2019 р. – Дніпро, 
2019.- С. 60-
67.7Кириченко 
А.Г.Кузменко 
В.І.Сорокін 
В.О.Хасілєв О.Й.
Башта І.Г.Заяць 
І.О.НедогібченкоН.О.
Пригорнєва О.В. 
Соломенко 
М.В.Недогібченко 
Н.О.
5.
Хронічний 
низькодозовий вплив 
кадмію   : сучасні 
уявлення щодо 
механізмів 
надходження кадмію 
в організм і 
нефротоксичних 
ефектів металуСтаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – 
СЗемляний 
О.А.Данільчкнко 
А.К.Євтушенко 
Т.В.Заяць 
І.О.Писаревська І.А.
Бойко 
О.В.Письменецька 
І.Ю.

п.4    
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Внутрішня 
медицина» підготовки 
на другому 
(магістерському) 
рівні/ Заяць І.О., 
Башта І.Г., Сорокін 
Л.Л. ./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Внутрішня 
медицина» підготовки 
на другому 
(магістерському) 
рівні/ Заяць І.О., 



Башта І.Г., Сорокін 
Л.Л. ./Дніпро,2021.
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ведення 
хворого з 
артеріальною 
гіпертензією» для 
студентів 6 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ведення 
хворого з легеневим 
інфільтратом» для 
студентів 6 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ведення 
хворого з  шумом в 
серці» для студентів 6 
курсу спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Management 
of a patient with 
gastrointestinal 
bleeding” for students 
of the 6th year of the 
specialty “Medicine”
п.13. 
Сертифікат з 
оволодіння 
англійською мовою  
В2 (свідоцтво № 
74W73e149DPO7 від  
30/04/2021

п. 19.  
Член ГО 
«Придніпровська 
асоциація лікарів 
інтерністів 
(посвідчення 
№30/107)

Член асоціації 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини

п. 20. Стаж за 
спеціальністю терапія 
2 роки
 Стаж за 
спеціальністю 
кардіологія 9 років

390537 Агарков 
Сергій 
Федорович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД- 001052, 

виданий 
09.02.2000

39 Внутрішня 
медицина 

п.1,п.4,п.12, п.13, п.19, 
п.20
п.1
1). Клинико-
психологические 
факторы, влияющие 
на качество жизни 
подростков с 
ожирением
Стаття ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: 
Материалы VI 
Всероссийской с 
международным 
участием заочной 
научно-практической 
конференции 
2019/3/30 7 СФ 



Агарков, ЕА 
Толстикова, МД 
Бондарева
2). Экспресс-
тестирование 
студентов с 
использованием СУБД 
MS ACCESS Стаття 
Освіта і наука у 
мінливому світі: 
проблеми та 
перспективи розвитку. 
Матеріали ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції 27-28 
березня 2020 р 
Дніпро: СПД" 
Охотнік", 2020 3А.Г. 
Кириченко СФ 
Агарков, ЕА 
Толстикова, ВМ 
Байбаков
3). Сучасні уявлення 
про метаболічний 
синдром у дітей та 
підлітків Стаття 
Лікувальна справа
Врачебное дело № 
5/62019С. 27-39 13 
Агарков 
С.Ф.Толстікова О.О.

п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Гострі та 
хронічні лейкемії» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Лімфоми 
та мієломна хвороба» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Основні 
симптоми 
пульмонологічної 
патології та методи 
дослідження в 
пульмонології» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “ Essential 
arterial hypertension 
(hypertension). 
cardiopsychoneurosis” 
for students of the 5th 
year of the specialty 
“Medicine”
п.12
1). 
Gastroduodenopathies 
in obese young people
тези HORMONE 
RESEARCH IN 
PAEDIATRICS
KARGER, T 91, P.548  1 
СФ Агарков, ЕА 
Толстикова
2). Экспресс-
тестирование 
студентов с 
использованием СУБД 
MS ACCESS Стаття 



Освіта і наука у 
мінливому світі: 
проблеми та 
перспективи розвитку. 
Матеріали ІІ 
Міжнародної наукової 
конференції 27-28 
березня 2020 р 
Дніпро: СПД" 
Охотнік", 2020 3 А.Г. 
Кириченко СФ 
Агарков, ЕА 
Толстикова, ВМ 
Байбаков
3). Тактика ведения 
детей и подростков с 
ожирением.
 Стаття Материалы VII 
Всероссийской с 
международным 
участием заочной 
научно-практической 
конференции 
«ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 
Ч. 2.  2020 12 
Толстикова, Е.А., 
Агарков С.Ф., Больбот 
ЮК
4). Медико-соціальні 
аспекти 
гастроінтестінальних 
розладів при ожирінні 
у осіб молодого віку 
Стаття
 IX Международная 
научно-практическая 
Интернет-
конференция: 
«Состояние здоровья: 
медицинские, 
социальные и 
психолого-
педагогические 
аспекты», Славянск, 
Улан-Батор– 2018. – 
С. 14-19. 5 Агарков 
С.Ф.
Толстікова О.О.
5). Терапія 
метаболічного 
синдрому у підлітків 
Тези М-ли наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю «Актуальные 
вопросы физиологии, 
патологии и 
организации 
мед.обеспечения 
детей школьного 
возраста и 
подростков» Харьков, 
ИОЗДП, 19.11.15., с.3.  
1 Агарков С.Ф.
Толстікова О.О.
6). Оценка 
кондиционирующей 
функции дыхательной 
системы у больных 
инфарктом миокарда 
Тези «Актуальні 
питання внутрішньої 
медицини» тези наук. 
доповідей наук.-
практ.  конф. присвяч. 
100-річчю ДЗ 
«Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ України». – 
Дніпропетровськ, 



«Герда» 2016. 2 
Агарков С.Ф.
Толстікова О.О.

п.13 
Сертифікат з 
оволодіння 
англійською мовою  
В2 (свідоцтво № 
B3491k50DPO2 від  
22.05.2019

п.19
Член асоціації 
сімейної медицини 
посвідчення № 637

п. 20
 Стаж за 
спеціальністю 46 
років

162958 Кириченко 
Алла 
Григорівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1985, 
спеціальність:  

Лікувальна 
справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 003480, 

виданий 
26.06.2014, 

Атестат 
професора AП 

002863, 
виданий 

29.06.2021

35 Внутрішня 
медицина 

п.1,п.3,п.4,п.13,п.19, 
п.20.
п.1 
1).Стаття 
«Особливості 
соціально-
психологічного 
портрету учасника 
бойових дій» Вісник 
морської медицини. - 
№4(77). – 2017. – 
С.14–19.
2).«Диагностическое 
значение сверхранних 
компонентов 
зрительных 
вызванных 
потенциалов в 
комплексной 
диагностике 
глаукомы» 
Ophthalmology. 
Eastern Europe. – 2019, 
volume 9, № 2. – С. 
177–184. А.Г. 
Кириченко, В.Н. 
Сердюк, А.В. 
Погорелов А.Г. Сирко, 
Фахове видання, 
включене до науко- 
метричних баз
3).Стаття 
«Ультразвуковая 
диагностика 
неопухолевых 
заболеваний шейки 
матки (Ultrasound 
diagnosis of non-
neoplastic diseases of 
the cervix)» 
Азарбайджанский 
медицинский журнал. 
– ATJ, 2019, №3.-  С. 
41-50. Р.Я.Абдулаев 
С.Е. Рагимзаде, Ф.И. 
Куликова, та ін., 
всього 8 Фахове 
видання, включене до 
науко-метричних баз, 
у Scopus
4).Стаття «Pregabalin 
adjunctive therapy for 
focal onset seizures in 
children 1 month to <4 
years of age: A double-
blind, placebo-
controlled, video-
electroencephalographi
c trial» Epilepsia. Том 



61, выпуск 4 - 2020.- 1-
10 Фахове видання, 
включене до науко-
метричних баз, у т.ч. 
Scopus, 
5).Стаття 
«Психологический 
портрет участника 
боевых действий и 
стресс-
ассоциированные 
нарушения» 
Медицинские новости 
Грузии. – № 7-8 (304-
305). – С74-79. 
С.В.Абрамов, 
В.М.Корнацкий , В.В. 
Огоренко, та ін., 
Donald Mann  Jeremias 
Antinew Lloyd Knapp 
Mary Almas, ін., всього 
12 Фахове видання, 
включене до науко-
метричних баз, у т.ч. 
Scopus
6).Ультразвуковая 
диагностика 
повреждений сосудов 
шеи при боевой 
травме. Абдуллаев 
Р.Я.1, Гречаник Е.И.2, 
Слесаренко Д. А.2 
Куликова Ф.И.3, 
Кириченко А.Г.4, 
Хомяков В.Н. 4, 
Абрамов С.В. 
4Азербайджанский 
медицинский журнал 
Фахове видання, 
включене до науко-
метричних баз, у т.ч. 
Scopus
п.3
1).Посібник Загальна 
неврологія: тестові 
завдання. Навчальний 
посібник для 
студентів IV курсу 
медичного 
факультету.  – Дніпро: 
Акцент ПП. - 2017. – 
115 с.  С. В. Абрамов В. 
М. Корнацький В. М. 
Байбаков, Та ін.
2).Основи програми 
психологічного 
супроводу учасників 
АТО. Методичний 
посібник для лікарів-
інтернів і лікарів –
слухачів закладів 
(факультетів) 
післядипломної освіти 
МОЗ України. – 
Дніпро: Акцент ПП, 
2017. – 164 с. С. В. 
Абрамов, В. М. 
КорнацькийВ. М. 
Байбаков, та ін.
п.4
1).Методичні 
рекомендації 
організації 
реабілітаційних 
центрів для ветеранів 
АТО. Методичні 
рекомендації. – 
Дніпро: Акцент ПП, 
2017. – 30 с С. 
В.Абрамов В. 
М.Корнацький, К. М. 



Легеза, та ін.
2).Особливості 
психологічного стану 
учасників локального 
конфлікту (АТО). 
Методичний посібник 
для лікарів-інтернів і 
лікарів – слухачів 
закладів (факультетів) 
післядипломної освіти 
МОЗ України. – 
Дніпро: Акцент ПП, 
2017. – 134 с.  С. В. 
Абрамов  В. М. 
Корнацький В. М. 
Байбаков, та ін. 
3).Стрес-асоційовані 
розлади здоров’я в 
умовах збройного 
конфлікту. 
Монографія. – 
Дніпро, Акцент ПП. – 
2019. – 324 с. В.С. 
Гічун В.М. 
Корнацький та ін.
13.
    Сертифікат В-2 № 
1333175DP01 від 
24.05.2018р.

п.19
Член ГО 
«Придніпровська 
асоциація лікарів 
інтерністів»
Член European 
Paediatric Neurology 
Society

п. 20. 
Стаж за спеціальністю 
35 років

380617 Ковтуненко 
Раїса 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

MД 020550, 
виданий 

12.06.1984, 
Атестат 

доцента ДЦ 
037546, 
виданий 

04.07.1991

44 Педіатрія, 
дитячі 
інфекційні 
хвороби

п.1, п.3, п.4, п.11, п.12, 
п.13,п.19,п.20
п.1

1. Експериментальна 
оцінка 
ембріотоксичних 
ризиків кадмію 
хлориду при 
ізольованому введенні 
та у поєднанні з 
солями цитрату і 
нанокомпозитом на 
його основі/ Колосова 
І. І.,Слесаренко О. Г., 
М’ясоїд, Ю. 
П.Ковтуненко, Р. 
В.Тітов, Г. І.
Рукавишникова Д. К., 
Евтушенко Н. В./ 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 6. 
– Вип. 4. - С. 179–185. - 
фахове видання

2. Вплив свинцю на 
здоров’я дітей/ 
Островська С.С., 
М’ясоїд Ю.П., 
Ковтуненко Р.В., 
Соломенко  М.В., 
Писаревський К.I., 
Рукавишникова 
Д.К.,Жержова Т.А/ 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 



71 – 75. - фахове 
видання

3. Вплив кадмію на 
здоров’я дітей в 
пренатальному та 
постнатальному 
періоді розвитку/ 
Островська С.С., 
М’ясоїд Ю.П., 
Ковтуненко Р.В., 
Мякушко В.А., 
Черненко Г.П., 
Письменецька І.Ю., 
Баклунов В.В./ 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 6, 
№ 5(33). – С. 414 – 
422. - фахове видання
п.3
1.Selected lectures on 
pediatrics for English-
spiking 6-year students 
of medical faculty/ 
Bolbot Y.K, 
TolstikovaO.O, 
RV..Kovtunenko, 
AlifanovaS.V., 
BordiiT.AA./ 
Дніпро,2018.-152 с.- 
Мanual for English-
spiking students.-  
навчальний посібник.
2. Неотложные  
состояния у детей./ 
Ю.К.Больбот,Р.В.Ковт
уненко,Т.А.Бордій/- 
Дніпро, 2020 .- 83 с.-
Навчальний  посібник 
для іноземних 
студентів
п.4
1. Preparation for 
practically-oriented 
state examination  
Pediatrics/ Bolbot Y.K.. 
RV..Kovtunenko, 
ShvaratskaO.V., 
TolstikovaO.O.. 
HodiatskaK.K/ Dnipro 
2017.-23с.- Мanual for 
English-spiking 
students- навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи

2. Clinical cases for 
Module «Pediatrics»   
for English-spiking 6-
year students of 
medical faculty/ Bolbot 
Y.K., RV..Kovtunenko, 
ShvaratskaO.V., 
TolstikovaO.O/ Dnipro 
2017.- 42 с.- Мanual for 
English-spiking 
students-- навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи

3. Ситуаційні задачі до 
модуля « Дитячі 
хвороби» для 
студентів 6-го курсу 
медичного 
факультету/ Больбот 
Ю.К.,Ковтуненко 
Р.В.,Бордій 



Т.А.,Аліфанова С. В.,
ТолстіковаО.О., 
КалічевськаМ. В., 
Клименко О.В., 
Таран.О.М., 
ШварацькаО.В./Дніпр
о2017.-139 с..- 
Навчально 
методичний посібник 
для самостійної  
позааудиторної 
роботи студентів 6-го 
курсу.Гриф ЦМК МОЗ 
України,28.10.2015, 
протокол №3

4. Подготовка  к 
практически-
ориентированному  
экзамену по 
педиатрии./     
     Ю.К.Больбот, 
Р.В.Ковтуненко,   
С.В.Алифанова, 
Т.А.Бордій, 
О.В.Кліменко,  
Е.А.Толстикова,О.В.Ш
варацкая, 
М.В.Каличевская.О.В.
Климова,О.Н.Таран/ 
Дніпро, 2020.-30с.- 
Навч.метод. посібник 
для іноземних 
студентів

5. Ситуаційні завдання 
до модулю 
«Педіатрія»/ 
Р.В.Ковтуненко,Ю.П.
М’ясоїд,
М.В.Соломенко,А.О.То
варницька/ Дніпро, 
2021.-44с. Навчально 
методичний посібник 
для самостійної  
позааудиторної 
роботи  здобувачів 
освіти  5 курсу.

6 EDUCATIONAL AND 
METHODICAL 
MANUAL FOR 
INDEPENDENT 
EXTRA CURRICULAR 
WORK:SITUATIONAL 
TASKS FOR THE 
PEDIATRICS MODULE
for 5th year medical 
students./ 
Р.В.Ковтуненко,Ю.П.
М’ясоїд.М.В.Соломенк
о.А.О.Товарницька 
,.К.Рукавишникова,
В.В.Баклунов./ Dnipro 
2021.-53р.- Навчально 
методичний посібник 
для самостійної  поза 
аудиторної  роботи  
здобувачів освіти  5 
курсу.
.
Робоча програми 
(педіатрія)

1) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Педіатрія», другий 
магістерський рівень, 
«Медицина» / 
Ю.П.Мясоед,  



Р.В.Ковтуненко,  
Агафонова 
О.О/Дніпро,2019.-67с.

п.11
Консультант 
відділення 
інтенсивної терапії та 
педіатричного 
відділення КНП 
«Міська дитяча 
клінічна  лікарня 
№6» Дніпровської 
міської ради, м. 
Дніпро

п.12
1.Подострый 
склерозирующий 
панэнцефалит/ 
Ковтуненко Р.В., 
Виленский Я.В/ 
Мат.ХV ІІ  
междун.науч-практ. 
конф. «Формы и 
методы социальной 
работы в различных 
сферах 
жизнедеятельности»- 
Улан-Уде:Изд-во В 
СГУТУ, 2018.-С.150-
154- міжнародне 
видання. 

2 . Шляхи 
удосконалення 
навчального процесу з 
педіатрії на 
випускаючій кафедрі 
медичної академії/ 
КовтуненкоР.В.Бордій 
Т.А.ТолстіковаО.О.Алі
фанова С.В.
Таран.О.М. /Мат.  
міжнар.наук. конф. 
«Освіта і наука у 
мінливому світі: 
проблеми та 
перспективи 
розвитку». 
Дніпро,2019.-Ч.1.-С 
67-69.

3.   Отдых с 
пользой:роль 
организованного 
отдыха в 
оздоровлении и  
укреплении здоровъя 
подрастающего 
поколения/ 
Ковтуненко 
Р.В.Таран.О.М./ 
Мат.VІ Всероссийской 
с междунар. Участ. 
заочной научн.-
практ.конф. 
«Здоровье населения 
и  качество жизни».-
СПб,2019.-ч.2.-С.251-
265

4.   Ковтуненко Р.В. 
Инновации в 
подготовке 
выпускников 
медицинской 



академии/ Мат.VІ 
Всероссийской с 
междунар. Участ. 
заочной научн.-
практ.конф. 
«Здоровье населения 
и  качество жизни».-
СПб,2019.-ч.1.-С.256-
264

5.  Інноваційні 
технології на 
випускаючій кафедрі з 
педіатрії/ 
БольботЮ.К.
КовтуненкоР.В/ Мат. 
ХVI Всеукр. наук.-
практ.конф.з між нар. 
уч. «Інновації у вищій 
медичній та 
фармацевтичній освіті 
України».-
Тернопіль,2019.С.60.в

6. Викладання 
педіатрії англомовним 
студентам 6 курсу 
медичної академії/ 
Ю.К.Больбот, 
О.О.Толстікова, 
Р.В.Ковтуненко/ 
Мат.ІІ  міжнар.наук. 
конф. «Освіта і наука у 
мінливому світі: 
проблеми та 
перспективи 
розвитку». Дніпро, 27-
28 березня 2020 
р.,С.46-48.

7. Дистанційне 
навчання студентів-
медиків випускних 
курсів в умовах 
карантину: проблеми 
та перспективи/ 
Бордій Т.А., 
Ковтуненко 
Р.В./Доповідь- Заочна 
міжвузівська наукова 
конференція 
«Актуальні проблеми 
соціально-
гуманітарних наук: 
виклики та рішення». 
– Дніпро, 30 березня 
2020
 
8. Роль інноваційних 
методів навчання у 
підвищенні мотивації 
студентів-медиків/ 
Ковтуненко Р.В. , 
Таран О. М.  
/Доповідь- Заочна 
міжвузівська наукова 
конференція 
«Актуальні проблеми 
соціально-
гуманітарних наук: 
виклики та рішення». 
– Дніпро, 30 березня 
2020 

9. Фактори, що 
визначають вибір 
професії майбутніх 
лікарів-педіатрів/ 
Ковтуненко Р.В., 
Клімова О.В/ 
Доповідь- Заочна 



міжвузівська наукова 
конференція 
«Актуальні проблеми 
соціально-
гуманітарних наук: 
виклики та рішення». 
– Дніпро, 30 березня 
2020 

10. Організація 
дистанційного 
навчання з педіатрії/ 
Р.В.Ковтуненко, 
Ю.П.М’ясоїд, 
М.В.Соломенко,А.О.То
варницька/«Актуальні 
питання вищої 
медичної освіти
:виклики сьогодення 
та перспективи їх 
вирішення».Матеріал
и ХVIII Всеукр. наук.-
практ.конф. в онлайн-
режимі./Тернопіль,20
-21 трав.2021р.С.243-
244

11. A preventable 
disease,an 
unpreventable fatality : 
a case of subacute 
sclerosing 
panencephalitis in a 
vaccinated child/ O. 
Shvaratska,R.Kovtunen
ko/38 Annual meeting 
of the European society 
for paediatric infectious 
diseases//Geneva, 24-
29may2021,р.1234.-
міжнародне видання.

12. SUDDEN INFANT 
DEATH AND SUDDEN 
CARDIACDEATH ARE 
ACTUAL PROBLEMS 
OF PEDIATRICS./ 
Abayomi Shukra 
Aderayo, 
ShumnaTamila, 
Kovtunenko Raisa/ The 
IV International 
Scientific and Practical 
Conference «Science, 
practice and
theory», February 1 – 4, 
2022, Tokyo, Japan.-С 
230-232 -міжнародне 
видання. 

 п.13
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою в 
обсязі більше 50 
аудиторних годин
п. 19.  
Член асоціації 
педіатрів України 
Дніпропетровської 
області № 053
Член Асоціації 
лікарів-педіатрів 
України

п. 20. Стаж за 
спеціальністю 
педіатрія  50 років

305060 Сорокін Доцент, Медичний Диплом 39 Радіологія  п.1,п.3, п.4,п.11, 



Валерій 
Олексійович
у

Основне 
місце 
роботи

факультет кандидата наук 
MД 025279, 

виданий 
03.09.1986, 

Атестат 
доцента ДЦ 

005717, 
виданий 

08.04.1997

п.13,п.14, п.19, п.20
п.1
1).Сучасні  підходи  до 
реформування 
системи охорони 
здоров’я Стаття Мат. 
міжнар. науково.-
метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 травня 
2019 р. – Дніпро, 
2019.- С. 3-13. 11 
АбрамовВ.В.,Абрамов 
С.В., Байбаков В.М., 
Кириченко А.Г., 
Кузменко В.І.
Сорокін В.О., Хасілєв 
О.Й.
2).Концепція  
профілактики 
інвалідності внаслідок 
АТО Стаття у збірнику 
Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 травня 
2019 р. – Дніпро, 
2019.- С. 60-67. 7 
Кириченко А.Г., 
Кузменко В.І.,
Сорокін В.О., Хасілєв 
О.Й., Башта І.Г., Заяць 
І.О.
НедогібченкоН.О., 
Пригорнєва О.В., 
Соломенко М.В.
Недогібченко Н.О.
 3). Критерии оценки  
психической 
составляющей  
реабилитационного 
потенциала 
инвалидов статтяМат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 8-
14. 7Абрамов В.В., 
Абрамов С.В.,
Байбаков В.М., 
Кириченко А.Г., 
Башта И.Г.,
Бойко О.В., 
Пригорнєва 
Е.Г.,Сорокин В.О. та ін
4). Основные факторы 
инвалидизации в 
Украине Стаття Мат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 57-
62 6 Кириченко А.Г., 
Башта И.Г., Бойко 
О.В., Пригорнєва Е.Г., 
Сорокин В.А. та ін

п.3         
«Збірник тестових 
завдань та клінічних 
задач з торакальної, 
ендокринної та 
судинної хірургії» 
навчальний посібник 
для студентів 5 курсу, 
2020 р.
Коссе В.А , Сорокін 
В.О., Філіппов Ю.О., 
Гузенко Б.В.,., 



Чухриєнко А.В.
п.4

Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Радіологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Сорокін В.О., 
Соломенко М.В. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Радіологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Сорокін В.О.,  
Соломенко 
М.С../Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
практичного заняття 
«Радіологічний 
технологія 
променевого 
лікування» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
практичного заняття 
«Основи променевої 
терапії непухлинних 
захворювань» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
практичного заняття 
«Контактні методи 
променевої терапії» 
для студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “The main 
features of ionizing 
radiation” for students 
of the 3th year of the 
specialty “Medicine”

п.11
Наукове 
консультування у 
відділенні клінікиТОВ 
«Медичний центр 
«Тал-Медікал»
п.13 
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою в 
обсязі більше 50 
аудиторних годин

п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п. 19.  
Член ГО 
«Придніпровська 
асоциація лікарів 
інтерністів 
(посвідчення 
№30/113)
п.20



досвід практичної 
роботи 49 роки

132741 Маража 
Ірина 
Олександрів
на

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 
доктора 

філософії ДP 
002250, 
виданий 

30.08.2021

6 Патофізіологія п.1,п.3, 
п.4,п.5,п.13,п.14,п.19
п.1.
1. «Вплив андрогенів 
на функціонування 
ланок соматичної 
рефлекторної дуги». 
Вісник проблем 
біології і медицини. 
2019. Т. 148, № 1. С. 
61-65.
2. «Біоелектрична 
активність волокон 
вентрального корінця 
спинного мозку в 
умовах 
експериментальної 
гіпоандрогенемії». 
Експериментальна та 
клінічна фізіологія і 
біохімія. 2020. Т. 89, 
№ 1. С. 23-29. DOI: 
10.25040
3. «Біоелектрична 
активність волокон 
дорсального корінця 
спинного  мозку в 
умовах 
експериментальної 
гіпоандрогенемії». 
Вісник проблем 
біології і медицини. 
2020. Т. 156, № 2. С. 
154-158. DOI 
10.29254/2077-4214-
2020-2-156-154-158
4. «Дослідження 
біоелектричної 
активності  
інтернейронних пулів   
спинного    мозку в 
умовах 
експериментальної 
гіпоандрогенемії», 
Журнал медицини, 
біології та спорту -
2020, Т5 №4(26)с.86. 
DOI: 
10.26693/jmbs05.04.08
6.
5. «Моносинаптичні 
відповіді вентральних 
корінців спинного 
мозку в умовах 
експериментальної 
гіпоандрогенемії», 
Науково-практичний 
журнал “Здобутки 
клінічної і 
експериментальної 
медицини” 2020. № 2, 
с.-149-155.  DOI: 
10.11603/1811-
2471.2020.v.i2.11334
6. «Роль педагогіки в 
клінічній практиці 
лікаря». Медична 
освіта -2021. №2. УДК 
8.22.015.311
7. «Сучасні препарати 
в лікуванні цукрового 
діабету 2 типу». 
Журнал медицини, 
біології та спорту -
2021, Т-2. УДК 
616.379–008.64–07.
п.3 
1).Довідник з 



фізіології для 
студентів медичного 
та стоматологічного 
факультету.
Навчальний посібник 
з патологічної 
фізіології, Частина 1- 
Загальна патологія 
Маража, Терещенко

2). Посібник для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок - 1» 
Посібник 
Видавництво 
«Літограф», 2021. – 
95 с. Островська 
С.С.Слесаренко О.Г.,
Гарець В.І.,Мархонь 
Н.О.Трушенко О.С.,
Мякушко В.А.,Маража  
І.О.Терещенко Н.М.

п.4. 
а)НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНИЙ 
ПОСІБНИК ДО 
ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ  З    
ФІЗІОЛОГІЇ 
(медицина та стомат. 
Частина -1 та Частина-
2)  - 4шт.
б) МЕТОДИЧНІ 
РОЗРОБКИ ЛЕКЦІЙ З 
ПАТОФІЗІОЛОГІЇ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
МЕДИЧНОГО ТА 
СТОМАТОЛОГІЧНОГ
О ФАКУЛЬТЕТУ 
МОДУЛЬ 1 та Модуль 
-2  - 2017р.
п.5.
 Захист дисертації на 
темц: «Особливості 
біоелектричної 
активності 
сегментарної 
рефлекторної дуги 
спинного мозку за 
умов андрогенної 
недостатності», на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії за 
спеціальністю 222 
«Медицина»
п13.
    Сертифікат В-2   від 
25.07.2019р.
п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п.19.
-член 
Дніпропетровського 
відділення  
Українського 
фізіологічного 
товариства ім. П.Г. 
Костюка

380669 Пригорнєва 
Олена 
Володимирів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет, 

15 Внутрішня 
медицина 

п.1,п.4, п.12,п.13, 
п.19,п.20

п.1
1). Критерии оценки  
психической 



рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
110101 

Лікувальна 
справа

составляющей  
реабилитационного 
потенциала 
инвалидов Мат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 8-
14. Абрамов В.В.
Абрамов 
С.В.,Байбаков 
В.М.,Кириченко А.Г.
Башта И.Г.,Бойко 
О.В.,Пригорнєва Е.Г.
Сорокин В.О. та ін
2). Основные факторы 
инвалидизации в 
Украине Стаття Мат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 57-
62 Кириченко А.Г., 
Башта И.Г.,Бойко 
О.В.,Пригорнєва Е.Г.
Сорокин В.А. та ін
3). 
Електроенцефалограф
ічні особливості при 
ішемічній хворобі 
серця Стаття у 
збірнику Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 червня 
2018 р. – Дніпро, 
2018.- С. 36-41. 
5Кириченко А.Г., 
Башта І.Г., Багрянцева 
Л.В., Заяць І.О., 
НедогібченкоН.О., 
Пригорнєва О.В.та ін.
4).Стаття у збірнику 
Мат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 травня 
2019 р. – Дніпро, 
2019.- С. 60-67. 7 
Кириченко А.Г.,
Кузменко В.І., Сорокін 
В.О., Хасілєв 
О.Й.,Башта І.Г.
Заяць І.О., 
НедогібченкоН.О., 
Пригорнєва О.В., 
Соломенко М.В., 
Недогібченко Н.О.
п.4

1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Пневмонія» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Легенева 
недостатність» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Основні 
симптоми 
пульмонологічної 



патології та методи 
дослідження в 
пульмонології» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students 
“Pyelonephritis, 
tubulointerstitial 
nephritis, renal 
amyloidosis” for 
students of the 5th year 
of the specialty 
“Medicine”

п.12
1. Стрес як фактор 
ризику 
винекненнядепресивн
их розладів під час 
навчання/ Тези VІІ 
international Scientific 
and Practical 
Conference 
«INNOVATIVE 
TRENDS IN SCIENCE, 
PRACTICE AND 
EDUCATION» 
February 22-25, 2022р. 
Germany, ст. 285-287.
           

п.13
Сертифікат В-2 № 
221/52/21 від 
15.06.2021р.
п. 19  
Член ГО 
«Придніпровська 
асоціація лікарів 
інтерністів 
(посвідчення 
№30/106)

п. 20. Стаж за 
спеціальністю терапія 
19років

209878 М`ясоїд 
Юрій 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

Державний 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1964, 
спеціальність:  

педіатрія

0 Пропедевтика 
клінічної 
медицини

п.1, п.4, п.11, п.12, п.13, 
п.14,п.19,п.20
п.1
1). Дослідження 
корекції соматичного 
болю в умовах 
експериментальної 
патології розсіяного 
склерозу Стаття  
Фахове видання 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 
6(6) –  С. 66-73. 8 
Нефьодов О.О.М’ясоїд 
Ю.П.Соломенко 
М.В.Великородна-
Танасійчук 
О.В.Баклунов 
В.В.Адегова 
Л.Я.Чиркін М.І.
Мальчугін Р.К.
2). Ефективність 
експериментального 
моделювання 
алергічного 
енцефаломієліту як 
експериментальної 
моделі розсіяного 
склерозу Стаття  
Фахове 



виданняУкраїнський 
журнал медицини  
біології та спорту– 
2021 – Том 6(6). – С. 
57-65. 9 Нефьодов 
О.О.М’ясоїд 
Ю.П.Соломенко 
М.В.Великородна-
Танасійчук 
О.В.Баклунов 
В.В.Адегова 
Л.Я.Чиркін В.І.
Деміденко  Ю.В.
3). Експериментальне 
вивчення 
лікуваннянейропатич
ного болю за умов 
моделювання 
розсіяного 
склерозуСтаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №4(162). – 
С.141-148 7 Нефьодов 
О. О., М’ясоєд Ю. П., 
Соломенко М. В., 
Великородна-
Танасійчук О. В., 
Баклунов В. В., 
Адегова Л. Я., 
Кузнецова О. В.
4). Експериментальна 
оцінка 
ембріотоксичних 
ризиків кадмію 
хлориду при 
ізольованому введенні 
та у поєднанні з 
солями цитрату і 
нанокомпозитом на 
його основі Стаття  
Фахове видання 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 6. 
– Вип. 4. - С. 179–185. 
7 Колосова І. 
І.,Слесаренко О. Г., 
М’ясоїд, Ю. 
П.Ковтуненко, Р. 
В.Тітов, Г. І.
Рукавишникова Д. К., 
Евтушенко Н. В.
5). Вплив свинцю на 
здоров’я дітей Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
71 – 75. 5 Островська 
С.С., 
М’ясоїд Ю.П., 
Ковтуненко Р.В., 
Соломенко  М.В., 
Писаревський К.I., 
Рукавишникова Д.К.,
Жержова Т.А
6). Вплив кадмію на 
здоров’я дітей в 
пренатальному та 
постнатальному 
періоді розвитку 
Стаття  Фахове 
видання Український 
журнал медицини  
біології та спорту– 
2021 – Том 6, № 5(33). 
– С. 414 – 422. 
9 Островська С.С., 
М’ясоїд Ю.П., 



Ковтуненко Р.В., 
Мякушко В.А., 
Черненко Г.П., 
Письменецька І.Ю., 
Баклунов В.В.
7). Фармакології 
антиноцицепції за 
умов 
експериментального 
еквіваленту 
розсіяного 
склерозуСтаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С. 
131 – 136. 
Вийде у грудневому 
випуску 6 Нефьодов 
О.О.М’ясоїд 
Ю.П.Соломенко 
М.В.Великородна-
Танасійчук 
О.В.Баклунов 
В.В.Адегова Л.Я.Грузд 
В.В.
п.4

Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Пропедевтика 
клінічної медицини» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Мясоїд Ю.П., 
Соломенко М.В.. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Пропедевтика 
клінічної медицини» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Мясоїд Ю.П., 
Соломенко М.В.. 
./Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Cиндроми 
уражень кістково-
м’язової системи» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Cимптоми 
та синдроми уражень 
шлунково-кишкового 
тракту» для студентів 
3 курсу спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Cимптоми 
уражень нервової 
системи» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Features of 
protein metabolism in 
children. Semiotic 
disorders of protein 
metabolism in children” 
for students of the 3th 
year of the specialty 
“Medicine”



 п.11
Наукове 
консультування у 
відділенні клінікиТОВ 
«Медичний центр 
«Тал-Медікал»
п.12
1.)Функциональніе 
расстройства  
гепатобилиарной 
функции у детей. 
Подході к лечению 
ТезиМат. міжнар. 
науково.-метод. конф. 
«Актуальні питання  
медицини» 20 червня 
2018 р. – Дніпро, 
2018.- С. 104- Мясоед 
Ю.П.,Фролова Е.В.
2). Деонтологические 
аспекти  и их 
значение при 
обучении студентов 
педиатрии Тези Мат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 91-
94 Мясоед Ю.П.
п.13
Проведення 
навчальних занять 
іноземною мовою в 
обсязі більше 50 
аудиторних годин

п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п.19
член громадської 
організації « Спілка 
освітян України»
п.20
досвід практичної 
роботи 51 роки

216708 Деркач Алла 
Кирилівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 1 
Московский 

ордена Ленина 
иедицинский 
институт им. 

И.М. Сеченова, 
рік закінчення: 

1962, 
спеціальність:  

Лікувальна 
справа

0 Пропедевтика 
клінічної 
медицини

п.1, п.4, п.11,п.14, п.19, 
п.20
п.1
1)Зв’язок між 
хворобою 
Альцгеймера церебро-
васкулярними і 
серцево-судинними 
захворюваннями 
(огляд літератури) 
Стаття  Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №1(159). – 
С. 302-307 Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№1(159). – С. 302-
307Островська С.С.,
Ліхолєтов 
Є.О.Павлова 
В.В.Деркач 
А.К.,Шевченко І.Ф.,
2). Стан нейронально-
астроцитарного 
апарату гіпокампу на 
тлі тривалого 
введення  ізоніазиду 
та ріфомпіцину за 



умов корекції  
мікрофлори товстого 
кишечникаСтаття  
Фахове видання 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту– 2021 – Том 
6(6). –– С. 289-299. 11 
Харченко 
Ю.О.Мякушко 
В.А.Трушенко О.С. 
Евтушенко Т.В.
Евтушенко Н.В. 
Деркач А.К.  
Кравченко М.К.
3). Вплив анемії на 
тяжкість перебігу 
ІХССтаття  Фахове 
видання Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№4(162). – С. 199-203  
О.О.Ханюков, 
І.О.Заяць, 
Л.А.Пісоцька, 
А.К.Деркач, І.Г.Башта

п.4

Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Пропедевтика 
клінічної медицини» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Деркач А.К., 
Башта І.Г.. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Пропедевтика 
клінічної медицини» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Деркач А.К., 
Башта І.Г.. 
./Дніпро,2021.

1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Фізикальні 
методи дослідження 
серцево-судинної 
системи. Розпит та 
загальний огляд 
хворих з патологією 
серцево-судинної 
системи» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Вимірювання 
артеріального тиску та 
дослідження пульсу» 
для студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Основні 
скарги хворих із 
захворюваннями 
органів дихання. 
Огляд та пальпація 
грудної клітки» для 



студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “ The role and 
place of internal 
medicine propedeutics 
among the clinical 
disciplines of 
therapeutic profile” for 
students of the 3th year 
of the specialty 
“Medicine”
п.11
Наукове 
консультування у 
відділенні клінікиТОВ 
«Медичний центр 
«Тал-Медікал»

п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п.19
член громадської 
організації « Спілка 
освітян України»
п.20
досвід практичної 
роботи 44 роки

391075 Максименко 
Оксана 
Павлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

KД 024382, 
виданий 

31.10.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008622, 
виданий 

23.10.2003

38 Гігієна та 
екологія

п.1,п.3, п.4, 
п.14,п.19,п.20
п.1.
1. Лехан В.М. 
Обґрунтування 
необхідності 
формування 
управлінських 
компетентностей  у 
лікарів на 
додипломному етапі 
їх навчання та 
підвищення 
ефективності 
підготовки 
управлінських кадрів 
системи охорони 
здоров’я  / В.М.Лехан, 
Л.В.Крячкова, Н.І. 
Заярський  
О.П.Максименко// 
Актуальні проблеми 
сучасної медицини. 
Вісник Української 
медичної 
стоматологічної 
академії. 2016, - Т.16. 
Вип. 2(54) –с. 265-270
2.М.С.Куюмчан, Л.М. 
Юр’єва, 
О.О.Дукльський , О.П. 
Максименко. Про 
спільну роботу 
Днеіпропетровської 
обласної ради та ДЗ» 
Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ України» з 
дистанційного 
навчання сімейних 
лікарів. Медичні 
перспективи.Том XXII  
.-№ 2 ч.1.-2017.-С.9-11.
3. Лехан В.М., 
Крячкова Л.В., 
Максименко О.П., 
Заярський Н.І.  
Бродська Е.В. 



Порівняльний аналіз 
підходів  до 
профілактики  в 
Європі та Україні // 
Україна. Здоров’я 
нації. - 2017. № 3 (44). 
– С. 150-158
4. Лехан В. М., 
Максименко О. П. 
Схильності та мотиви 
вибору професії 
студентами-
майбутніми 
фельдшерами. 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту – Том 4, № 5 
(21).2019-с.314-319 
5. Лехан В. М., 1 
Крячкова Л. В., 2 
Сердюк В. М., 2 
Пучкова Н. В., 1 
Максименко О. П., 1 
Козир О. А., 1Кий-
Кокарева В. Г., 1 
Колеснік В. І. 
Потенційно запобіжні 
госпіталізації 
дорослого  населення  
України, пов’язані з 
захворюванніми, що   
піддаються 
амбулаторному  
лікуванню. Вісник 
проблем біології і 
медицини – 2020 – 
Вип. 2 (156) с.319-324.
п.3.
1.Співавтор 
підручників  
Біостатистика : 
підручник  [ Грузєва 
Т.С., Лехан В.М., 
Огнєв В.А. та інш.] за 
заг. ред. Грузєвої Т.С.– 
Вінниця: Нова книга , 
2020. – 384 с
Максименко О.П., 
Заярский Н.И., 
Крячкова Л.В. 
2.Экономика 
здравоохранения в 
вопросах и ответах: 
учебное пособие. 
Днепр: Литограф, 
2017. – 158 с.
п. 4. 

1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Гігієнічна 
оцінка комплексного 
впливу параметрів 
мікроклімату на 
теплообмін людини» 
для студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Методика 
санітарного 
обстеження джерел 
водопостачання та 
відбору проб води для 
бактеріологічного та 
санітарно-хімічного 
дослідження. 
Методика оцінки 
питної води за 
результатами 



лабораторного 
аналізу» для студентів 
3 курсу спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Методика 
визначення та оцінка 
харчового статусу та 
забезпеченості 
вітамінами організму 
людини» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Manual for self-work 
students “Hygienic 
aspects of residing 
population in the 
territories with high 
radioactive pollution 
levels as a result of 
Chernobyl accident” for 
students of the 3th year 
of the specialty 
“Medicine”
п.14 
Підготувала студента 
для   ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
/Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
соціальна медицина 
та організація 
охорони здоров’ я   
Панова Володимира, 
який зайняв ІІ місце, 
2019 рік.
п. 19. 
Член Української 
асоціації громадського 
здоров’я (протокол № 
3 від 25.94.2017р.)

п. 20.
 Вища категорія зі 
спеціальності 
«Організація та 
управління охороною 
здоров’я». Стаж 
роботи -27 років

305059 Мархонь 
Наталя 
Олександрів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет, 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
070303 

Бiохiмiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 045916, 

виданий 
01.08.2018

11 Фармакологія п.1, п.3, п.4, п.12,п.13, 
п.14, п.19
п.1

Вплив ресвератролу 
на метаболічний 
синдром
Стаття  Фахове 
видання Український 
журнал медицини  
біології та спорту. - 
2021. Том 6 , № 5(33). 
– С. 408 - 413 6 
Мархонь Н.О., 
Байбаков В.М,.
Коссе В.А.,Люлько 
І.В., Тітов Г.І., 
Алексєєнко З.К., 
Топка Е.Г.

п.3
1)Test questions for 
Lisensing Exam KROK-
1 Medical biology Навч. 
посібник для іноз.. 



Видавництво 
«Літограф», Dnipro, 
2021. – 68 pp. Markhon 
N.O., 
Ostrovska S.S., 
Slesarenko O.G..
2)Посібник з тестових 
завдань для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок 1» 
Навч. посібник 
Видавництво 
«Літограф», 2021. – 91 
с. Островська 
С.С.,Слесаренко 
О.Г.,Гарець 
В.І.,Мархонь Н.О.

п.4
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Фармакологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Островська С.С., 
Мархонь Н.О.. 
./Дніпро,2021.
Силабус з навчальної 
дисципліни 
«Фармакологія» 
підготовки на другому 
(магістерському) 
рівні/ Островська С.С., 
Мархонь Н.О.. 
./Дніпро,2021.

1) Альбом протоколів 
практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу іноз. 
фак.-ту Метод. 
посібник Видавн. 
«Літограф», Дніпро, 
2017 – Частина І – 73 
с. Частина ІІ – 54 с. 
Гарець В.І.Колосова І. 
І. Мархонь Н. О. 
Островська С. С.
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Анестезуючі, в’яжучі, 
обволікаючі, 
адсорбуючі, 
подразнювальні 
лікарські засоби» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Снодійні, 
проти судомні, 
протиепілептичні та 
протипаркінсонічні 
засоби. Засоби для 
наркозу. 
Фармакологія та 
токсикологія спирту 
етилового» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Медицина»
4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Вітамінні 
лікарські засоби. 
Антивітаміни» для 
студентів 3 курсу 



спеціальності 
«Медицина»
5.Manual for self-work 
students 
“Pharmacology of fluid 
and electrolyte balance. 
Diuretic drugs” for 
students of the 3th year 
of the specialty 
“Medicine”

п.12
Cоциальный статус 
человека и 
когнитивный 
резерв мозга (обзор 
литературы)
Стаття  Мат. ІІІ міжн.  
наук. практ. конф. 
«The word of science 
and innovation» 
London, United 
Kingdom October 14-
16, 2020, С.495-502
Островская 
С.С.,Герасимчук 
П.Г.,Мархонь 
Н.О.,Коссе В.А., Топка 
Е.Г.,Люлько И.В.
п.13
Сертифікат В-2 № 
5083Q8711DP02   від 
24.10.2018р.
п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком

п.19

Член Громадської 
організації «Спілка 
освітян України»
Член 
Дніпропетровського 
відділення  
Українського 
товариства 
фармакологів

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 15 
Організовувати 
надання медичної 
допомоги та 
лікувально-
евакуаційних 
заходів населенню 
та 
військовослужбовця
м в умовах 

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 



надзвичайних 
ситуації та 
бойових дій, в т.ч. у 
польових умовах.

студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 



клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 



процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 



з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

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.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:



роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 



для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 



розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 



його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 



теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-



тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.



екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 



темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 



розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

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.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 



студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 



залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.



5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 



розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 



з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 



робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 



демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.



робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 



екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

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.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 



демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 



залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 



практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 



вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі. 
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 



вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу, 
прослуховування 
аудіозаписів та перегляд 
відео фрагментів 
англійською мовою.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Латинська мова та 
медична термінологія

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо. 
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 



з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.



знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 19 Планувати 
та втілювати 
систему 
протиепідемічних 
та 
профілактичних 
заходів, щодо 
виникнення та 
розповсюдження 
захворювань серед 
населення.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 



робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 



електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 



заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 



(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

ПРН 20 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової й 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
профілактики 
інфекційних 
захворювань.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.



демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Медична біологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: 
ситуаційна задача з 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
перевіряє  набуті знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 



неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 



відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 



ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 



студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 21 
Відшуковувати 
необхідну 
інформацію у 
професійній 
літературі та 
базах даних інших 
джерелах, 
аналізувати, 
оцінювати та 
застосовувати цю 
інформацію.

Латинська мова та 
медична термінологія

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо. 
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.
Медична біологія 1. Словесні методи: 

навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: 
ситуаційна задача з 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
перевіряє  набуті знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Медична хімія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
3. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Біологічна та 
біоорганічна хімія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 



демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4.  Усні/письмові відповіді 
на питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анатомія людини 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, наочних матеріалів, 
муляжів, макропрепаратів, 
тощо.
3. Практичні методи: робота 
з тестовими завданнями за 
типом КРОК-1, при розгляді 
яких студент  перевіряє  
набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок з анатомії людини.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація та 
коментування 
мікропрепаратів, тощо.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує нозологічні 
форми, тим самим 
перевіряє набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок в гістології та 
ембріології.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка  
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патофізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування лабораторних 
і інструментальних методів 
досліджень, моделювання 
патологічних станів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
визначення патологічного 
процесу, принципів 
патогенетичної терапії та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання



роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патоморфологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування макро- та 
мікропрепаратів, муляжів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначення 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
опанування практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль практичних 
навичок - робота з 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з визначенням 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
задачі наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу, 
прослуховування 
аудіозаписів та перегляд 
відео фрагментів 
англійською мовою.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі. 
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 



навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 



навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
таблицями та схемами, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,  демонстрація 
лабораторних та 
інструментальних методів 
досліджень, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 



робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 



заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 



з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.



знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 



(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).



практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 



тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 



2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:



роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).



практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 



заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 



3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 22 
Застосовувати 
сучасні цифрові 
технології, 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення, 
статистичні 
методи аналізу 
даних для 
розв’язання 

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 



складних задач 
охорони здоров’я.

робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 



з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 



студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Медична біологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: 
ситуаційна задача з 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
перевіряє  набуті знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Латинська мова та 
медична термінологія

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо. 
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу, 
прослуховування 
аудіозаписів та перегляд 
відео фрагментів 
англійською мовою.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі. 
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 



демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 



темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 



демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

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 
імунопрофілактик
и.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 



процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 



його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 



підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 



розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

ПРН 24 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 



теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 



завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 



розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).



написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 



результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 



під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 



результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: Форми оцінювання:



навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 



бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 



теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 



практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 



показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 25 Зрозуміло і 
однозначно 
доносити власні 
знання, висновки 
та аргументацію з 
проблем охорони 
здоров’я та 
дотичних питань 
до фахівців і 
нефахівців.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).



написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 



використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.



завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит



(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 



практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.



екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 



темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 



пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 



результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Екстрена та 1. Словесні методи: Форми оцінювання:



невідкладна допомога навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 



клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу, 
прослуховування 
аудіозаписів та перегляд 
відео фрагментів 
англійською мовою.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі. 
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Латинська мова та 
медична термінологія

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо. 
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.



засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

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.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 



екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 27 Вільно 
спілкуватися 
державною та 
англійською мовою, 
як усно так і 
письмово для 
обговорення 
професійної 
діяльності, 
досліджень та 
проектів.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.



з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 



відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 



під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 



результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 1. Словесні методи: Форми оцінювання:



громадське здоров’я навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 



відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 



під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 



результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: Форми оцінювання:



навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 



навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 



розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 



демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу, 
прослуховування 
аудіозаписів та перегляд 
відео фрагментів 
англійською мовою.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі. 
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Латинська мова та 
медична термінологія

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо. 
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 



відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:



роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

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.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 



тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.



з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 



відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.
Догляд за хворими 1. Словесні методи: 

навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 



демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 



симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 23 Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
людини для оцінки 
стану 
захворюваності 
населення.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 



інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 



його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 



2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 



симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.



з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).



5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Медична біологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 



демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: 
ситуаційна задача з 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
перевіряє  набуті знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 



2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).



написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.



Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 



використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-



робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 28 Приймати 
ефективні рішення 
з проблем охорони 
здоров’я, 
оцінювати 
потрібні ресурси, 
враховувати 
соціальні, 
економічні та 
етичні наслідки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 



екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.



з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 



відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 



підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  



відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.



тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 



розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  



відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 



відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 13 Проводити 
оцінку та 
моніторинг 
розвитку дитини, 
надавати 
рекомендації з 
вигодовування та 
особливостей 
харчування 
залежно від віку, 
організовувати 
проведення 
профілактичних 
щеплень за 
календарем.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 



екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

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.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 



методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  



відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

ПРН 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. 

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 



його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 



розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  



відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 



відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 



розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 



студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 



відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 



підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 



завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

ПРН 9 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.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль



бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 



електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.



патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 



заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 



з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 



робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 



демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.



екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).



патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 



відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 8 Визначити 
головний клінічний 
синдром або чим 
обумовлена 
тяжкість стану 
потерпілого/постр
аждалого (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.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 



відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 



під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 



показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 1. Словесні методи: Форми оцінювання:



інтенсивна терапія навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 



бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 



заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 



пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-



робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль



бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патофізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування лабораторних 
і інструментальних методів 
досліджень, моделювання 
патологічних станів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 



клінічної задачі з 
визначення патологічного 
процесу, принципів 
патогенетичної терапії та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 7 Призначати 
та аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 



функціональні 
та/або 
інструментальні) 
(за списком 4), 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і систем 
організму для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2).

заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 



ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патофізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування лабораторних 
і інструментальних методів 
досліджень, моделювання 
патологічних станів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
визначення патологічного 
процесу, принципів 
патогенетичної терапії та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.

Патоморфологія Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль практичних 
навичок - робота з 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з визначенням 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
задачі наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація та 
коментування 
мікропрепаратів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує нозологічні 
форми, тим самим 
перевіряє набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок в гістології та 
ембріології.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка  
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 



маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 



теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-



робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль



бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 



маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 



2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 



теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 



навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 



студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 



маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 6 
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).

Біологічна та 
біоорганічна хімія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4.  Усні/письмові відповіді 
на питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 



теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація та 
коментування 
мікропрепаратів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує нозологічні 
форми, тим самим 
перевіряє набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок в гістології та 
ембріології.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка  
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
таблицями та схемами, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,  демонстрація 
лабораторних та 
інструментальних методів 
досліджень, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Патоморфологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування макро- та 
мікропрепаратів, муляжів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначення 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
опанування практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль практичних 
навичок - робота з 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з визначенням 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
задачі наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 



неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 



пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 



показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патофізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування лабораторних 
і інструментальних методів 
досліджень, моделювання 
патологічних станів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
визначення патологічного 
процесу, принципів 
патогенетичної терапії та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 



студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 



студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 



відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.



система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 



студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

ПРН 5 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.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 



з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 



розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  



відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 



демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  



відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 



робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу, 
прослуховування 
аудіозаписів та перегляд 
відео фрагментів 
англійською мовою.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі. 
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Латинська мова та 
медична термінологія

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо. 
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
таблицями та схемами, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 



екрану,  демонстрація 
лабораторних та 
інструментальних методів 
досліджень, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патоморфологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування макро- та 
мікропрепаратів, муляжів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначення 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
опанування практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль практичних 
навичок - робота з 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з визначенням 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
задачі наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патофізіологія 1. Словесні методи: Форми оцінювання:



навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування лабораторних 
і інструментальних методів 
досліджень, моделювання 
патологічних станів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
визначення патологічного 
процесу, принципів 
патогенетичної терапії та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 



– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 



розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 



симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 4 Виділяти та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 



попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
попередній 
клінічний діагноз 
захворювання (за 
списком 2). 

розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 



його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 



розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  



відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 



симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патофізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 



розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування лабораторних 
і інструментальних методів 
досліджень, моделювання 
патологічних станів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
визначення патологічного 
процесу, принципів 
патогенетичної терапії та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патоморфологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування макро- та 
мікропрепаратів, муляжів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначення 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
опанування практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль практичних 
навичок - робота з 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з визначенням 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
задачі наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 



4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 



3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анатомія людини 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, наочних матеріалів, 
муляжів, макропрепаратів, 
тощо.
3. Практичні методи: робота 
з тестовими завданнями за 
типом КРОК-1, при розгляді 
яких студент  перевіряє  
набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок з анатомії людини.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 



розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація та 
коментування 
мікропрепаратів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує нозологічні 
форми, тим самим 
перевіряє набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок в гістології та 
ембріології.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка  
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
таблицями та схемами, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,  демонстрація 
лабораторних та 
інструментальних методів 
досліджень, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Травматологія і 1. Словесні методи: Форми оцінювання:



ортопедія навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 



бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 



теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 



практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

ПРН 3 
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.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 



результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль



бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 



тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 



2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 



теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 



залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль



бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 



маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анатомія людини 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, наочних матеріалів, 
муляжів, макропрепаратів, 
тощо.
3. Практичні методи: робота 
з тестовими завданнями за 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 



типом КРОК-1, при розгляді 
яких студент  перевіряє  
набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок з анатомії людини.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація та 
коментування 
мікропрепаратів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує нозологічні 
форми, тим самим 
перевіряє набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок в гістології та 
ембріології.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка  
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
таблицями та схемами, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,  демонстрація 
лабораторних та 
інструментальних методів 
досліджень, тощо.
3. Практичні методи: вправа 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).



(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

4. Практична перевірка 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патоморфологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 



атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування макро- та 
мікропрепаратів, муляжів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначення 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
опанування практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль практичних 
навичок - робота з 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з визначенням 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
задачі наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патофізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування лабораторних 
і інструментальних методів 
досліджень, моделювання 
патологічних станів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
визначення патологічного 
процесу, принципів 
патогенетичної терапії та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 



навичок по відповідним 
навчальним темам.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

самооцінки.

Біологічна та 
біоорганічна хімія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4.  Усні/письмові відповіді 
на питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 



набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 



електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 



заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 



ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 



теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Медична хімія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
3. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
4. Усні/письмові відповіді на 



тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Медична біологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: 
ситуаційна задача з 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
перевіряє  набуті знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 2 Розуміння 
та знання 
фундаментальних і 
клінічних 
біомедичних наук, 
на рівні 
достатньому для 
вирішення 
професійних задач 
у сфері охорони 
здоров’я.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-



тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 



практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патофізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування лабораторних 
і інструментальних методів 
досліджень, моделювання 
патологічних станів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
визначення патологічного 
процесу, принципів 
патогенетичної терапії та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патоморфологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.



з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування макро- та 
мікропрепаратів, муляжів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначення 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
опанування практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль практичних 
навичок - робота з 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з визначенням 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
задачі наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фізіологія 1. Словесні методи: Форми оцінювання:



навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
таблицями та схемами, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,  демонстрація 
лабораторних та 
інструментальних методів 
досліджень, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація та 
коментування 
мікропрепаратів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує нозологічні 
форми, тим самим 
перевіряє набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок в гістології та 
ембріології.
4. Комп’ютерні технології: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка  
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Анатомія людини 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, наочних матеріалів, 
муляжів, макропрепаратів, 
тощо.
3. Практичні методи: робота 
з тестовими завданнями за 
типом КРОК-1, при розгляді 
яких студент  перевіряє  
набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок з анатомії людини.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Біологічна та 
біоорганічна хімія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4.  Усні/письмові відповіді 
на питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.

Медична хімія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
3. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Медична біологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: 
ситуаційна задача з 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
перевіряє  набуті знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 



підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 



темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.



Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 



демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 



розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).



написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 



демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 1 Мати 
ґрунтовні знання із 
структури 
професійної 

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:



діяльності. Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 
Нести 
відповідальність за 
професійний 
розвиток, 
здатність до 
подальшого 
професійного 
навчання з високим 
рівнем 
автономності.

роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Екстрена та 
невідкладна допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анестезіологія та 1. Словесні методи: Форми оцінювання:



інтенсивна терапія навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 



симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.

Фтизіатрія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 



розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 



результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Офтальмологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 



бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Неврологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 



2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

самооцінки.

Психіатрія, наркологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Інфекційні хвороби 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:



роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Онкологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 



3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Травматологія і 
ортопедія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Оториноларингологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 12 Проводити 
оцінку загального 
стану 
новонародженої 
дитини шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 



рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних та 
юридичних норм.

заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Пропедевтика 
клінічної медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
медичними маніпуляціями.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

1.      Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.



5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Педіатрія, дитячі 
інфекційні хвороби

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Акушерство та 
гінекологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.



з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Догляд за хворими 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Сестринська практика 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом.
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

 




