КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

ДИФ. ЗАЛІК**

ЗАЛІК***

ЗАРАХ****

Інформація про вид контролю для дисциплін, які виносяться на осінню сесію
МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1

 Медична хімія

2
 Анатомія людини
(1 потік)  Гістологія,
цитологія та
ембріологія

222 «Медицина»
 Українська мова (за
 Безпека життєдіяльності, основи
професійним)(для
біоетики та біобезпеки
вітч. студент.)

 Філософія

Лікувальна справа
 Загально - військова підготовка
(для вітч. студент.)

 Іноземна мова (для вітч.
студент.)
 Українська мова як
іноземна (для іноземних
студентів)
 Латинська мова та
медична термінологія
 Історія України та
української культури
 Медична біологія
 Медична фізика
діагностичного та
лікувального обладнання
 Анатомія людини
 Фізичне виховання
 Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням) (для вітч.
студент.)
 Українська мова як
іноземна (для іноземних
студентів)
 Фізіологія
 Біологічна та

КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

2
 Анатомія людини
(2 потік)  Гістологія,
цитологія та
ембріологія

ДИФ. ЗАЛІК**

 Філософія

ЗАЛІК***

 Безпека життєдіяльності, основи
охорони праці
 Курс за вибором Актуальні
питання реабілітації та
професійної орієнтації інвалідів

ЗАРАХ****









3

 Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

 Оперативна хірургія з
топографічною
анатомією
 Сестринська практика

–













4

(1 потік)

 Фтизіатрія
 Отоларингологія

 Біостатистика
 Фізична реабілітація, спортивна
медицина
 Медична психологія





біоорганічна хімія
Медична інформатика
Фізичне виховання
Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням) (для вітч.
студент.)
Українська мова як
іноземна (для іноземних
студентів)
Фізіологія
Біологічна та
біоорганічна хімія
Медична інформатика
Фізичне виховання
Патоморфологія
Патофізіологія
Фармакологія
Гігієна та екологія
Пропедевтика
внутрішньої медицини
Пропедевтика педіатрії
Загальна хірургія
Радіологія
Курс за вибором Клінічна
біохімія
Внутрішня медицина
(ендокринологія)
Педіатрія
Хірургія

КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

ДИФ. ЗАЛІК**

ЗАЛІК***

 Екстрена та невідкладна медична
допомога
 Курс за вибором Основи
медичного забезпечення
населення і військ (для
вітчизняних студентів)
 Біостатистика
 Екстрена та невідкладна медична
допомога
 Курс за вибором Ендоскопія

4

(2 потік)

 Урологія
 Офтальмологія
 Дерматологія,
венерологія

5

(1 потік)

 Онкологія
 Соціальна медицина ,
організація охорони
здоров’я
 Дитяча хірургія

 Клінічна імунологія та
алергологія

5

(2 потік)

 Соціальна медицина ,
організація охорони
здоров’я









Клінічна фармакологія
Медична генетика
Радіаційна медицина
Нейрохірургія
Секційний курс
Основи стоматології
Курс за вибором Військово –

ЗАРАХ****

 Неврологія
 Психіатрія, наркологія
 Судова медицина

 Внутрішня медицина
(ендокринологія)
 Педіатрія
 Хірургія
 Неврологія
 Психіатрія, наркологія
 Судова медицина
 Внутрішня медицина
 Інфекційні хвороби
 Педіатрія (входить
дитяча інфекція)
 Хірургія
 Травматологія і ортопедія
 Акушерство та
гінекологія
 Анестезіологія та
інтенсивна терапія
 Внутрішня медицина
 Інфекційні хвороби
 Педіатрія (входить
дитяча інфекція)
 Хірургія
 Травматологія і ортопедія
 Акушерство та

КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

ДИФ. ЗАЛІК**

ЗАЛІК***

польова хірургія
6

(1 потік)

6

(2 потік)

2

 Медична хімія

–
 Внутрішня медицина
з інфекційними
хворобами та з
фтизіатрією
 Акушерство та
гінекологія
 Педіатрія з дитячими
 Курс за вибором Актуальні
інфекційними
питання гематології та
хворобами
трансфузіології
 Хірургія з дитячою
 Курс за вибором Клінічна
хірургією та з
патофізіологія
онкологією
 Курс за вибором Медична
 Гігієна та екологія
реабілітація
 Соціальна медицина,
організація та
економіка охорони
здоров’я
Лікувальна справа (нормативний термін навчання)



ЗАРАХ****

гінекологія
 Анестезіологія та
інтенсивна терапія
 Загальна практика
(сімейна медицина)

 Загальна практика
(сімейна медицина)

 Латинська мова та
медична термінологія
 Медична біологія
 Анатомія людини
 Гістологія, цитологія та
ембріологія
 Фізіологія
 Біологічна та
біоорганічна хімія

КУРС /
дата зак.
навч.

3

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

 Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

ДИФ. ЗАЛІК**

 Оперативна хірургія
та топографічна
анатомія

ЗАЛІК***



ЗАРАХ****







Патоморфологія
Патофізіологія
Фармакологія
Гігієна та екологія
Пропедевтика
внутрішньої медицини
 Радіологія

Медико-профілактична справа (повний термін навчання)
2

 Анатомія людини
 Гістологія,
цитологія та
ембріологія

 Філософія

 Загально - військова підготовка
(для вітч. студент.)

3

 Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

 Оперативна хірургія з 
топографічною
анатомією
 Сестринська практика

 Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням) (для вітч.
студент.)
 Українська мова як
іноземна (для іноземних
студентів)
 Фізіологія
 Біологічна та
біоорганічна хімія
 Медична інформатика
Фізичне виховання
 Патоморфологія
 Патофізіологія
 Фармакологія
 Гігієна та екологія
 Пропедевтика
внутрішньої медицини
 Пропедевтика педіатрії
 Загальна хірургія
 Радіологія

КУРС /
дата зак.
навч.

5

3

1

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*



 Хімія біологічна
 Генетика
 Фізіологія людини
та тварини


ДИФ. ЗАЛІК**

 Онкологія
 Соціальна медицина ,
організація охорони
здоров’я
 Дитяча хірургія



ЗАЛІК***

 Клінічна імунологія та
алергологія

Біологія
 Анатомія людини
 Фізичне виховання та здоров’я

227 «Фізична реабілітація»
 Філософія
 Курс за вибором Основи
охорони праці та безпеки
життєдіяльності

ЗАРАХ****

 Курс за вибором Клінічна
біохімія
 Внутрішня медицина
 Інфекційні хвороби
 Педіатрія (входить
дитяча інфекція)
 Хірургія
 Травматологія і ортопедія
 Акушерство та
гінекологія
 Анестезіологія та
інтенсивна терапія
 Біохімія
 Навчально - виробнича
практика з ґрунтознавства
та мікробіології
 Історія України та
української культури
 Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням)
 Латинська мова
 Основи практичної
діяльності у фізичній
реабілітації (вступ до
спеціальності)
 Нормальна анатомія

КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

ДИФ. ЗАЛІК**

ЗАЛІК***

ЗАРАХ****

людини
 Нормальна фізіологія
людини
 Загальна ознайомча
практика за профілем
майбутньої професії
 Фізичне виховання
Здоров’я людини
2



 Види оздоровчо –
рекреаційної рухової
активності

3

 Фізіотерапія

4

– Професійна
майстерність (за
професійним
спрямуванням)
– Фізична
реабілітація при
захворюваннях
серцево – судинної
системи
– Фізична
реабілітація при

 Фармакологія у
фізичному вихованні
та спорті
 Спортивна
травматологія
 Вікова анатомія і
фізіологія
 Масаж
реабілітаційний









Безпека життєдіяльності
Соціологія
Педагогіка
Психологія
Фізичне виховання
Політологія
Онтокінезіологія

 Основи охорони праці
 Інформатика та інформаційні
технології (за професійним
спрямуванням)
 Народні та нетрадиційні методи
реабілітації

 Основи медичних знань
 Фізіологія людини
 Масаж загальний і
самомасаж
 Долікарська медична
допомога
 Фізіологія рухової
активності
 Масаж реабілітаційний
 Практика за профілем
майбутньої професії

КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

ДИФ. ЗАЛІК**

ЗАЛІК***

ЗАРАХ****

захворюваннях
нервової системи

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
221 «Стоматологія»
1

2

 Медична хімія

 Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

 Філософія

 Історія медицини
 Безпека життєдіяльності, основи
біоетики та біобезпеки

Стоматологія
 Іноземна мова (за
 Загальна хірургія
професійним
 Оперативна хірургія з
спрямуванням)(для
топографічною анатомією
вітч. студентів)
 Медична інформатика
 Українська мова як
 Пропедевтика внутрішньої
іноземна (для
медицини
іноземних студентів)

 Іноземна мова (для вітч.
студентів)
 Українська мова як
іноземна (для іноземних
студентів)
 Латинська мова та
медична термінологія
 Історія України та
української культури
 Медична біологія
 Медична фізика
діагностичного та
лікувального обладнання
 Анатомія людини
 Гістологія, цитологія та
ембріологія
 Фізичне виховання
 Фізіологія
 Біологічна та
біоорганічна хімія
 Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

ДИФ. ЗАЛІК**

ЗАЛІК***

 Гігієна та екологія
 Медицина
надзвичайних
ситуацій


 Курс за вибором Основні
технології виготовлення зубних
протезів

 Фізичне виховання

 Соціальна медицина, організація
охорони здоров’я
 Фізична реабілітація, спортивна
медицина
 Курси за вибором Побічна дія
ліків

 Профілактика
стоматологічних
захворювань
 Терапевтична
стоматологія
 Хірургічна стоматологія
 Ортопедична
стоматологія
 Внутрішня медицина
 Хірургія
 Терапевтична
стоматологія
 Ортопедична
стоматологія
 Дитяча терапевтична
стоматологія
 Терапевтична
стоматологія
 Хірургічна стоматологія
 Ортопедична
стоматологія (в тому
числі імплантологія)
 Дитяча терапевтична
стоматологія

3

 Патоморфологія
 Патофізіологія
 Фармакологія

4

 Хірургічна
стоматологія

 Ортодонтія

 Інфекційні хвороби
 Акушерство
 Курс за вибором Сучасні
технології суцільнолитого
протезування

5



 Дитяча хірургічна
стоматологія
 Ортодонтія
 Виробнича лікарська
практика

 Цивільний захист
 Курс за вибором Основи
естетичної реставрації зубів

2

 Медична хімія

ЗАРАХ****



Стоматологія (нормативний термін навчання)
 Загальна хірургія

 Латинська мова та

КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

ДИФ. ЗАЛІК**

 Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

ЗАЛІК***

 Оперативна хірургія з
топографічною анатомією

ЗАРАХ****








3

 Патоморфологія
 Патофізіологія
 Фармакологія

 Медицина
надзвичайних
ситуацій

 Медична інформатика
 Пропедевтика внутрішньої
медицини
 Основи біоетики та біобезпеки
 Гігієна та екологія
 Фізична реабілітація, спортивна
медицина






медична термінологія
Медична біологія
Медична фізика
діагностичного та
лікувального обладнання
Анатомія людини
Гістологія, цитологія та
ембріологія
Фізіологія
Біологічна та
біоорганічна хімія
Профілактика
стоматологічних
захворювань
Терапевтична
стоматологія
Хірургічна стоматологія
Ортопедична
стоматологія

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1



226 «Фармація»
 Філософія
 Вступ у фармацію
 Біологія з основами
 Безпека життєдіяльності, основи
генетики
біоетики та біобезпеки
 Вища математика і
 Курс за вибором Сучасна
статистика
цивілізація та культура

 Іноземна мова (для вітч.
студ.)
 Українська мова як
іноземна (для іноз.
студентів)
 Українська мова (за
професійним

КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

ДИФ. ЗАЛІК**

ЗАЛІК***

ЗАРАХ****



спрямуванням) (для вітч.
студ.)
Історія України та
української культури
Латинська мова
Біологічна фізика з
фізичними методами
аналізу
Анатомія та фізіологія
людини
Загальна та неорганічна
хімія
Фізичне виховання






Аналітична хімія
Органічна хімія
Патологічна фізіологія
Фармацевтична ботаніка







2



3

 Фізична та
колоїдна хімія
 Мікробіологія з
основами
імунології

 Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням) (для
вітч. студентів)
 Українська мова як
іноземна (для іноз.
студентів)
 Інформаційні
технології у фармації
 Ознайомча медична
практика (навчальна)


Фармація
 Перша долікарська допомога
 Основи біоетики та біобезпеки
 Курс за вибором Основи
хімічної метрології
 Фізичне виховання

 Курс за вибором Побічна дія
ліків

 Аптечна технологія
лікарських засобів
 Фармацевтична хімія
 Фармакогнозія
 Біологічна хімія

КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

ДИФ. ЗАЛІК**

ЗАЛІК***

4

 Фармакотерапія з
основами
фармакокінетики

 Виробнича практика з
АТЛ

5

 Менеджмент та
маркетинг у
фармації
 Клінічна фармація

 Токсикологічна хімія
 Біофармація
 Стандартизація
 Охорона праці в галузі
лікарських засобів
 Патентознавство
 Медичне та
 Фармацевтичне правознавство
фармацевтичне
 Ресурствознавство лікарських
товарознавство
рослин
ННІ МЕДСЕСТРИНСТВА
 Іноземна мова
 Біологічна хімія
 Філософія
 Курс за вибором Епідеміологія
СКЛАДАЮТЬ В
 Курс за вибором ПТСР
ЦЕНТРІ ТЕСТУВАННЯ

6.120101  Клінічна
бак-ри
фармакологія з
вітч.
токсикологією
1 рік
 Обстеження та
навч.
оцінка стану
1 курс.
здоров’я людини
6.120101 
бак-ри
вітч.
4 рік
навч.
1 курс






Лабораторна діагностика
Цивільний захист
Фармакоекономіка
Курс за вибором Фітотерапія

 Українська мова
 Курс за вибором Медична
інформатика
 Іноземна мова
 Медична та біологічна  Курс за вибором Медична
біологія
хімія
 Латинська мова та
медична термінологія

ЗАРАХ****

 Фармакологія
 Фармацевтична хімія
 Промислова технологія
лікарських засобів
 Організація та економіка
фармації


 Клінічне медсестринство
у внутрішній медицині
 Клінічне медсестринство
хірургії
 Клінічне медсестринство
в педіатрії
 Медична хімія
 Анатомія людини

КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

ДИФ. ЗАЛІК**

6.120101  Фармакологія та
бак-ри
медична рецептура
вітч.
4 рік
навч.
2 курс
 Історія та культура
6.120101
України
бак-ри  Українська мова (за
вітч.
професійним
2 роки
спрямуванням)
навч.
 Філософія
1 курс  Нормальна
фізіологія
6.120101  Клінічне
бак-ри
медсестринство в
вітч.
терапії
2 роки  Клінічне
навч.
медсестринство в
2 курс
хірургії
 Клінічне
медсестринство в
педіатрії
 Медсестринство в
сімейній медицині



5.120101

 Іноземна мова (за






Медична хімія
Біологічна хімія
Патологічна анатомія
Історія медицини та
медсестринства

 Клінічне
медсестринство в
акушерстві та
гінекології
 Клінічне
медсестринство в
інфекційній клініці

ЗАЛІК***

 Курс за вибором Біоетика
 Курс за вибором Психічне
здоров’я
 Курс за вибором Основи
психології та між особове
спілкування


 Медсестринство в стоматології
 Медична та соціальна
реабілітація
 Громадське здоров’я та
громадське медсестринство
 Методологія наукової роботи
 Соціальна медицина та основи
медстатистики
 Медичне та фармацевтичне
товарознавство
 Репродуктивне здоров’я та
планування сім’ї
 Курс за вибором (Невідкладні
стани)

 Медсестринство в геронтології,

ЗАРАХ****

 Медсестринство у
внутрішній медицині
 Медсестринство в хірургії
 Медсестринство в
педіатрії

 Медсестринство у

КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

02
Медсест
ри вітч.
3 курс

ДИФ. ЗАЛІК**






6.120101  Патологічна
бак-ри
фізіологія
(іноз.)  Патологічна
2 роки
анатомія
навч.
 Практикум з оцінки
RN-BSN
стану здоров’я
1 курс
6.120101
бак-ри
(іноз.)
2 роки
навч.
RN-BSN
2 курс

професійним
спрямуванням)
Соціологія
Медсестринство в
онкології
Медсестринство в
дерматології та
венерології
Медсестринство в
неврології

ЗАЛІК***

ЗАРАХ****

геріатрії та паліативній медицині
внутрішній медицині
 Фізичне виховання
 Медсестринство в хірургії
 Медсестринство в
педіатрії
 Медсестринство в
сімейній медицині
 Медсестринство в
психіатрії та наркології
 Медична та соціальна
реабілітація


 Оцінка стану здоров’я  Історія України
 Європейська культура

 Клінічна
фармакологія

 Курс за вибором Сучасні
проблеми в медсестринстві
 Курс за вибором Наукові
дослідження в медсестринстві
 Курс за вибором Аспекти
професійного медсестринства

 Громадянське
медсестринство
 Практикум з
громадянського
медсестринства
 Практикум з
професійного
медсестринства
 Курс за вибором І
Сучасні методи
діагностики


КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

6.120101 – Курс математики
бак-ри
коледжу та
(іноз.)
Введення в
BSN(4y)
комп'ютерні
4 роки
технології
навч.
– Анатомія з
1 курс
патологічною
анатомією
–
6.120101
–
бак-ри
(іноз.)
BSN(4y)
4 роки
навч.
2 курс

6.120101
бак-ри
(іноз.)
BSN(4y)
4 роки
навч.
3 курс
6.120101
бак-ри
(іноз.)
BSN(4y)
4 роки
навч.
4 курс

ДИФ. ЗАЛІК**

–

ЗАЛІК***

ЗАРАХ****

– Англійська мова із введенням в
літературу
– Історія України та введення в
Європейську історію
– Курс за вибором Ділова
англйська мова

– Психологія
розвитку людини
– Наукові
дослідження у
медсестринстві

– Основи
медсестринськог
о практикум

– Введення у
професійне
медсестринство
– Інтегрований мед
сестринський
практикум

– Практикум із
розладів
здоров’я ІІ

– Наукові
дослідження у
медсестринстві
– Розлади здоров’я ІІ
– Актуальні питання
медсестринства
– Медсестринство в
психіатрії
– Практикум з

– Актуальні питання
професійного медсестринства

– Мікробіологія
– Біохімія
– Фармакологія

– Медсестринство в
педіатрії
– Практикум з
медсестринства в
педіатрії
 Підсумковий практикум з
професійного
медсестринства

КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

ДИФ. ЗАЛІК**

ЗАЛІК***

ЗАРАХ****

медсестринства в
психіатрії
–

8.120100
06
Медсестр
и
Магістри
(іноз.)
1 курс

8.120100
06
Медсестр
и
Магістри
(іноз.)
2 курс

– Сімейна
медицина

– Philosophy of Health
Care System
– Community
Engagement,
Leadership and
Development
– Advanced Quantitative
Methods for Health
– Research & Medical
Statistic I
– Education in Health
Disciplines
–
– Менеджмент в
медсестринстві
– Курс за вибором
(Сучасні методи
діагностики)
– Педагогічна
практика

 Palliative Care

Примітки:
**** «Зарах» – проміжна форма контролю, яка виставляється на останньому занятті з дисципліни студенту, у якого
відсутні пропуски лекцій, практичних (семінарських) занять та середній бал поточної успішності.. Кафедра

КУРС /
дата зак.
навч.

ПРЕДМЕТИ
ІСПИТ*

ДИФ. ЗАЛІК**

ЗАЛІК***

ЗАРАХ****

подає паперову відомість в деканат про «зарах» / «незарах» не пізніше наступного дня після дати останнього
заняття.
*** «Залік» – форма підсумкового контролю з дисципліни, яка виставляється на останньому занятті студенту у якого
відсутні пропуски лекцій, практичних (семінарських) занять та середній бал поточної успішності не менший
4.0 балів. Цей бал переводиться в 200 бальну шкалу з подальшим виставленням оцінювання в шкалі ЄКТС
(А,В,С,D,E). Кафедра подає паперову відомість в деканат з середнім балом поточної успішності та
переведенням у 200-бальну шкалу не пізніше наступного дня після дати останнього заняття.
** «Диф. залік» – форма підсумкового контролю з дисципліни, яка проводиться у центрі незалежного тестування після
закінчення навчального семестру у визначений навчальним відділом час. Оцінка з дисципліни за диф. залік
включає 60% оцінювання поточної успішності та 40% підсумкового контролю і виражається у 200-бальній
шкалі. Перездача диф. заліку відбувається відповідно до складеного графіку центром незалежного тестування
та відповідним деканатом. Кафедра подає паперову відомість з диф. заліку в деканат з середнім балом
поточної успішності не пізніше наступного дня після дати останнього заняття.
* «Іспит» – форма підсумкового контролю з дисципліни, яка включає 60% оцінювання поточної успішності та 40%
підсумкового контролю. Кафедра подає паперову відомість з іспиту в деканат з середнім балом поточної
успішності не пізніше наступного дня після дати останнього заняття. Підсумковий контроль проводиться у
формі написання тестових завдань у центрі незалежного тестування (75% від оцінки) та усної співбесіди з
екзаменатором (25% від оцінки). Іспит проводиться в окремий день, спочатку тестова частина, після – усна
співбесіда з екзаменатором. Іспит проводиться згідно графіку. Якщо студент не склав однієї із складових
частин іспиту, він вважається таким, що іспит склав на «незадовільно». На перескладанні студент перездає ту
частину іспиту, яку він не склав. Перескладання іспиту відбувається відносно складеного графіку центром
незалежного оцінювання та відповідним деканатом. Кафедра подає паперову відомість з іспиту в деканат.

Начальник навчального відділу

А.І. Машталір

