
 

 

 

 

 

«МЕДИЧНА СУБКУЛЬТУРА» 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

 

Обсяг навчальної дисципліни складає 90 годин, 3 кредити. На практичні заняття 

передбачено – 30 годин, на самостійну роботу студентів – 60 годин, лекційних занять не 

передбачено. Матеріал структурований у 4 теми. 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Важливою умовою розвитку сучасного українського суспільства є формування потужного 

освітнього потенціалу нації, досягнення найвищої якості підготовки студентів. Успішне освоєння 

майбутніми лікарями своєї професії потребує поглиблених знань про особливості професійної і 

корпоративної етики, норми поведінки та моралі, світоглядні уявлення та ціннісні орієнтації, які 

існують у сучасному медичному просторі. Вивчення даної дисципліни вимагає від студентів 

творчого підходу до вирішення навчальних завдань та вміння визначати власну траєкторію 

навчального процесу, яка дозволить максимально ефективно використати навчальні години.   

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: Сформувати у студентів старших курсів знання, необхідні для успішної соціалізації 

в спільноті професійних медиків.  

 Завдання: Згідно з вимогами стандарту дисципліна повинна забезпечити набуття 

студентами наступних компетентностей:  

загальні компетентності: 

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

• Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

• Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

• Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

• Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії 

• Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

• Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов΄язків 

• Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

• Прагнення до збереження навколишнього середовища 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА КОРЕКВІЗИТИ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Пререквізити. Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння предметів, які дають 

базові уявлення про освіту: «Історія України та української культури», «Філософія»; курсів за 

вибором: «Культурологія», «Краєзнавство», «Медицина та художня культура», «Етика», 

«Релігієзнавство». 

Кореквізити. «Медична субкультура» предметно інтегрується з дисциплінами, які 

забезпечують подальшу підготовку студентів-медиків: «Соціальна медицина, організація 

охорони здоров’я», «Професійні хвороби», «Психіатрія», «Медицина і політика», «Медичний 

Харків в персоналіях», які студенти вивчають на 5-6 курсах та ін. 


