
 

 

 

 

 

«ОСНОВИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ» 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основи електрокардіографії є вибірковою дисципліною клінічного етапу додипломної 

підготовки лікаря, вивчення якої дозволяє студентам оволодіти загальними засадами 

використання методу електрокардіографії для діагностики патології серця. Отже, Основи 

електрокардіографії – навчальна клінічна дисципліна, яка вивчає фізичні основи 

електрокардіографічного методу обстеження, методику проведення дослідження, 

параметри та варіації нормальної електрокардіограми, характерні електрокардіографічні 

прояви окремих захворювань серцево-судинної системи.  

Організація навчального процесу здійснюється за вимогами Європейської кредитної 

трансферної системи організації навчального процесу, що ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

результатів навчання, та обліковується у кредитах ECTS. Обсяг одного кредиту становить 

30 годин. Навантаження одного навчального року становить, як правило, 60 кредитів ECTS. 

Кредит ECTS включає усі види робіт студента: аудиторну, самостійну, проходження 

практичної підготовки, підготовку та складання атестації, тощо. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи електрокардіографії» є набуття 

студентом базових теоретичних знань та професійних компетентностей 

електрокардіографічного обстеження серця. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи електрокардіографії» є: 

– Оволодіння студентом теоретичними знаннями, необхідними для виконання 

електрокардіографічного дослідження 

– Оволодіння практичними прийомами і методами проведення електрокардіографічного 

дослідження серця  

– Засвоєння електрокардіографічної семіотики найбільш розповсюджених захворювань 

серцево-судинної системи. 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА КОРЕКВІЗИТИ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міждисциплінарні зв’язки: відповідно до навчального плану, вивчення навчальної 

дисципліни «Основи електрокардіографії» здійснюється в VII-VIII семестрах, після 

оволодіння студентом знаннями з окремих розділів біологічної фізики, анатомії людини, 

гістології, фізіології та патофізіології, з якими програма дисципліни тісно інтегрується. У 

свою чергу, навчальна дисципліна «Основи електрокардіографії» сприяє більш глибокому 

розумінню студентом основ електрокардіографічної діагностики серцево-судинних 

захворювань при вивченні наступних клінічних дисциплін – внутрішньої медицини, 

сімейної медицини, основ кардіології та пульмонології, анестезіології та інтенсивної 

терапії, забезпечуючи формування інтеграції з цими дисциплінами та здатності 

застосовувати електрокардіографічний метод обстеження хворого в процесі подальшого 

навчання та у професійній діяльності. 

Пререквізити. Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння навчальних 

дисциплін з медичної та біологічної фізики, анатомії людини, гістології, фізіології та 

патофізіології у закладах вищої освіти.  

Постреквізити. Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при вивченні фахових дисциплін. 


