
Програмні компетентності 

 

 

- Інтегральна компетентність (ІК): Здатність розв’язувати складні 

задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру у сфері 

медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем 

автономії. 

- Загальні компетентності (ЗК):  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 

ЗК 8. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК 9. Здатність спілкуватись іноземною та державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

ЗК 13. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

- Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК): 

ФК 1. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і 

аналізувати клінічні дані. 

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та 

відпочинку при лікуванні та профілактиці захворювань. 



ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні та 

профілактиці захворювань. 

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування та 

профілактики захворювань. 

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК 8. Здатність до визначення тактики та надання екстреної медичної 

допомоги. 

ФК 9. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів.  

ФК 10. Здатність до виконання медичних маніпуляцій.  

ФК 11.Здатність розв'язувати медичні проблеми у нових або 

незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої 

інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної 

відповідальності. 

ФК 12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної 

вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички 

консультування з питань планування сім’ї та підбору метода 

контрацепції. 

ФК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та 

профілактичних заходів. 

ФК 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.  

ФК 15. Здатність до проведення експертизи працездатності.  

ФК 16. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі 

електронних форм. 

ФК 17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, 

соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяції.   

ФК 18. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я, забезпечення якості медичної допомоги і 

підвищення ефективності використання медичних ресурсів. 

ФК 19. Здатність до організації та інтеграції надання медичної 

допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

ФК 20. Здатність до проведення епідеміологічних та медико- 

статистичних досліджень здоров’я населення; обробки соціальної, 

економічної та медичної інформації. 

ФК 21. Зрозуміло і неоднозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

ФК 22. Здатність управляти робочими процесами у сфері охорони 

здоров’я, які є складними, непередбачуваними та потребують нових 

стратегічних підходів. 

ФК 23. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні 

проекти у сфері охорони здоров’я. 

ФК 24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, 

лабораторними тваринами. 



ФК 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести 

відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів. 

 
 


