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Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ДИСЦИПЛІНИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ 

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog 

Медична психологія та професійне спілкування 

Кафедра 

психології, 

політології та 

соціо-

культурних 

технологій 

Іванова Т.В.  

Коляда Н.В. 

Іванова Т.В.  

Коляда Н.В. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях 

Розуміти особливості 

функціонування 

психологічної сфери; 

Сформувати 

уявлення про види та 

форми психічних 

розладів; 

Сформувати вміння 

ефективного 

професійного 

спілкування  

Лекційні 

заняття; 

практичні 

заняття; 

презентації; 

кейси 

тощо 

Магістр 

222 

Медицина,  

228 

Педіатрія,  

221 

Стоматоло-

гія 

Для сту-

дентів – 

бажання 

вивчати 

дисциплі-

ну / для 

занять 

необхідна 

мульти-

медійна 

аудиторія 

5 

Medical Psychology and Professional Communication 

Department of 

Psychology, 

Political 

Science and 

Socio-Cultural 

Technologies 

Kolisnyk 

L.O. 

Ivanova T.V. 

Коlyadа 

N.V. 

Kolisnyk 

L.O. 

Ivanova T.V. 

Коlyadа 

N.V. 

Ability to apply 

knowledge in 

practical 

situations 

Тo understand the 

features of the 

functioning of the 

psychological sphere. 

Lection 

lessons; 

practical 

training; 

presentation; 

cases 

Master 

221 

Medicine, 

228 

Pediatrics, 

222 

Dentistry 

For 

students – 

the desire 

to study 

discipline / 

for the 

5 
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Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Тo formulate ideas 

about types and forms 

of mental disorders. 

To form skills of 

effective professional 

communication 

etc. classes 

required 

multimedia 

audience 

Соціальна психологія 

Кафедра 

психології, 

політології та 

соціо-

культурних 

технологій 

Павленко  

В.П. 

Павленко 

В.П. 

Здатність до 

міжособистісної 

взаємодії 

Аналізувати процеси 

формування особис-

тості в суспільстві, 

закономірності її 

взаємодії з іншими у 

ході спілкування, 

взаємовпливу та 

спільної діяльності в 

рамках великих і ма-

лих, формальних і 

неформальних со-

ціальних груп та у 

масовидних 

спільнотах. 

Використовувати ме-

тоди соціальної пси-

хології для дослі-

дження навколиш-

нього світу і для по-

шуку соціально-пси-

хологічних резервів 

удосконалення діяль-

Лекційні 

заняття; 

практичні 

заняття; 

презентації; 

кейси 

тощо 

Магістр 

222 

Медицина,  

228 

Педіатрія,  

221 

Стоматоло-

гія 

Для занять 

необхідна 

мультиме- 

дійна 

аудиторія 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ності в різних сферах 

соціальної практики, 

побудови конструк-

тивних взаємовідно-

син, вирішення прак-

тичних соціальних 

проблем. 

Інтерпретувати ре-

зультати соціально-

психологічних дос-

ліджень. 

Культура Європи 

Кафедра 

історії 

к.і.н., доц. 

Зякун А.І., 

к.і.н., доц. 

Нестеренко 

В.А 

к.і.н., доц. 

Зякун А.І., 

к.і.н., доц. 

Нестеренко 

В.А. 

Цінування та по-

вага різноманіт-

ності та мульти-

культурності 

Здатність аналізувати 

цивілізаційні витоки 

і детермінанти євро-

пейської культури та 

їхній вплив на ук-

раїнську культуру; 

орієнтуватися в су-

часному полікуль-

турному середовищі; 

ідентифікувати яви-

ща культури за їх іс-

торичною значущі-

стю, національною 

приналежністю та 

стильовими особли-

востями 

Лекція, 

семінар, 

проблемні 

заняття 

Магістр  

222 

Медицина, 

228 

Педіатрія,  

221 

Стоматоло-

гія 

Без 

обмежень 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Українська діаспора в міжнародних відносинах 

Кафедра 

історії 

к.і.н., доц. 

Власенко 

В.М., 

к.і.н., доц. 

Лобко Н.В. 

к.і.н., доц. 

Власенко 

В.М., 

к.і.н., доц. 

Лобко Н.В. 

Здатність 

працювати у 

міжнародному 

середовищі 

Здатність аналізувати 

й узагальнювати ін-

формацію про ук-

раїнську діаспору, 

оцінити її місце і 

роль у глобалізовано-

му світі, світовій 

культурі та цивіліза-

ції, налагодженні по-

літичних, економіч-

них і культурних 

зв’язків із зарубіж-

ним українством 

Лекція, 

семінар, 

проблемні 

заняття 

Магістр  

222 

Медицина,  

228 

Педіатрія,  

221 

Стоматоло-

гія 

Без 

обмежень 

Без 

обме-

жень 

Етнографія 

Кафедра 

історії 

к.і.н., доц. 

Власенко 

В.М., 

к.і.н., доц. 

Нестеренко 

В.А. 

к.і.н., доц. 

Власенко 

В.М., 

к.і.н., доц. 

Нестеренко 

В.А. 

Цінування та по-

вага різноманіт-

ності та мульти-

культурності 

Вміти визначати 

взаємозалежності 

глобалізаційних про-

цесів і міжнаціональ-

них та міжетнічних 

відносин; 

вміти пояснювати 

значення культурно-

го спадку для розвит-

ку людства в цілому 

та окремих спільнот; 

дотримуватися кон-

цепції міжнаціональ-

Лекція, 

семінар, 

проблемні 

заняття 

Магістр  

222 

Медицина,  

228 

Педіатрія,  

221 

Стоматоло-

гія 

Без 

обмежень 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ного та міжкультур-

ного діалогу в 

Україні 

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ІТ ПРОФІЛЮ 
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Медична інформатика 

Кафедра 

прикладної 

математики 

та моделю-

вання склад-

них систем 

 

Швець У.С. 

Дворничен-

ко А.В. 

Колесник 

М.М. 

Князь І.О. 

Корнющен-

ко Г.С. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, ана-

лізу та синтезу. 

Здатність засто-

совувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

Здатність вико-

ристовувати ін-

формаційні та 

комунікаційні 

технології. 

Здатність вчити-

ся і оволодівати 

сучасними знан-

нями. 

Здатність до по-

шуку, обробле-

ння та аналізу 

Ефективно викори-

стовувати сучасні 

програми загального 

та спеціального при-

значення в галузі 

охорони здоров’я. 

Самостійно опрацьо-

вувати програмні за-

соби різного призна-

чення, оновлювати та 

інтегрувати набуті 

знання. 

Аналізувати та вияв-

ляти закономірності 

та тенденції в показ-

никах здоров’я 

населення, стану та 

динаміки розвитку 

закладів охорони 

здоров’я. 

Метод 

демонстрацій. 

Аналіз 

конкретних 

ситуацій 

(Case-study). 

Практико-

орієнтоване 

навчання. 

Проблемно-

пошуковий 

метод. 

Е-learning. 

Евристичне  

навчання. 

Дослідницька  

робота. 

Магістр 

222 

Медицина, 

228 

Педіатрія,  

221 

Стоматоло-

гія 

Додаткові 

умови  та 

обме-

ження 

відсутні 

Немає 
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Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

інформації з різ-

них джерел 

Оптимізувати 

надання медичної 

допомоги населенню, 

роботу закладів охо-

рони здоров’я через 

використання сучас-

ного програмного за-

безпечення та інфор-

маційних комп’ютер-

них технологій 

Medical Informatics 

Department of 

applied and 

mathematics 

and complex 

systems 

modeling 

 

Dvornichen-

ko A. V. 

Shvets U. S. 

Kolesnyk 

М. M 

Knyaz І. О. 

Kornyu-

shchenko 

H. S. 

An ability to 

abstract thinking, 

analysis, and 

synthesis.  

An ability to 

apply knowledge 

in practical 

situations.  

An ability to use 

information and 

communication 

technologies.  

An ability to learn 

and master 

modern 

knowledge.  

An ability to 

search, process 

Effectively use 

modern general and 

special programs in the 

field of health care. 

Independently develop 

software for different 

purposes, update and 

integrate the acquired 

knowledges. 

Analyze and identify 

tendency and trends in 

the health of the 

population, the state, 

and dynamics of health 

care. 

Optimize the medical 

care to the population, 

the work time of 

Demonstration 

method  

Analysis of 

specific 

situations 

(Case study) 

3 Practice-

oriented 

learning  

Problem-

searching 

method  

e-learning  

Heuristic 

learning  

Research work 

Master 

222 

Medicine 

228  

Pediatric 

221 

Dentistry 

There are 

no 

additional 

conditions 

and 

restrictions 

No 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

and analyze 

information from 

various sources 

health care facilities by 

using modern software 

and computer 

information 

technology 

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ІНЖЕНЕРНО-ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ 

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog 

Біотехнології у життєдіяльності людини 

Кафедра 

екології та 

природо-

захисних 

технологій 

Черниш 

Є.Ю. 

Черниш 

Є.Ю. 

Здатність засто-

совувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

Здатність вияв-

ляти, ставити та 

вирішувати 

проблеми. 

Здатність прий-

мати обґрунтова-

ні рішення. 

Здатність працю-

вати в команді. 

Здатність здійс-

нювати безпечну 

діяльність. 

Здатність діяти 

на основі етич-

Оцінювати напрями 

розвитку біопроцесів 

з виробництва корис-

них біопродуктів і їх 

використання у житті 

людини 

Аналізувати фактори 

впливу біотехноло-

гічних процесів на 

довкілля  та можливі 

екологічні ризики 

такого впливу. 

Визначати напрями 

використання галу-

зевих біотехнологій 

для задоволення 

споживчих потреб 

соціуму 

Лекційні 

заняття; 

практичні 

заняття; 

презентації; 

семінари 

Магістр  

222 

Медицина,  

228 

Педіатрія,  

221 

Стоматоло-

гія 

Без 

обмежень 

/ необхід-

на мульти-

медійна 

аудиторія 

Без 

обме-

жень 

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog


Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

них міркувань 

(мотивів) 

Biotechnologies in human life 

Department of 

Ecology and 

Environmental 

Protection 

Technologies 

Chernysh 

Ye. Yu. 

Chernysh 

Ye. Yu. 

Ability to apply 

knowledge in 

practical 

situations. 

The ability to 

identify, set and 

solve problems. 

Ability to make 

informed 

decisions. 

Ability to work as 

a team. 

Ability to conduct 

safe activities. 

Ability to act 

based on ethical 

considerations 

(motives). 

Evaluate the 

development trends of 

bioprocesses to 

produce useful 

bioproducts and their 

use in human life. 

Analyze the factors of 

biotechnological 

processes' impact on 

the environment and 

possible environmental 

risks of such impact. 

Define directions for 

using industry-specific 

biotechnologies to 

support the consumer 

needs of society 

Lecture 

classes; 

practical 

classes; 

presentations; 

seminars 

Master 

221 

Medicine 

228 

Pediatrics  

222 

Dentistry 

No limits / 

For the 

classes 

required 

multimedia 

audience 

No 

limits 

Сучасні проблеми біофізики 

Кафедра 

біофізики, 

біохімії, 

фармакології 

та біомолеку-

 

д. ф.-м.н., 

професор, 

член-

кореспон-

дент НАН 

України, 

Здатність вчити-

ся і оволодівати 

сучасними знан-

нями. 

Здатність вико-

ристовувати 

Розуміти фізичні 

основи сучасних 

методів дослідження 

біологічних систем і 

методів візуалізації в 

Практика, 

семінари. 
Магістр 

222 

Медицина, 

228 

Педіатрія,  

Загально-

освітній 

рівень 

знань з 

фізики  та 

біології 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

лярної 

інженерії 

Суходуб 

Л.Ф. 

к.ф.-м.н. 

Наталіч В.В. 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології. 

Здатність про-

водити дослі-

дження на відпо-

відному рівні. 

Здатність до по-

шуку, обробле-

ння та аналізу 

інформації з 

різних джерел 

медичній 

діагностиці.  

Аналізувати можли-

вості застосування 

електронної мікро-

скопії в дослідниць-

кій практиці. 

Уміння пояснювати 

природу взаємодії 

різних видів 

випромінювання з 

біологічними 

середовищами 

221 

Стоматоло-

гія 

ДИСЦИПЛІНИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog 

Модуль А1: Українська мова як іноземна (Рівень А1) 

Кафедра 

мовної 

підготовки 

іноземних 

громадян 

 

Біденко 

Л.В.,  

Бурнос 

Є.Ю., 

Ворона 

О.М.,  

Завгородній 

В.А., 

Дядченко 

Г.В., 

Пилипенко-

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Ставити запитання та 

реагувати на запита-

ння для отримання 

необхідної інформа-

ції. 

Використовувати 

українську мову як 

незалежний кори-

стувач.  

Спілкуватися на те-

ми, пов’язані зі сфе-

рою особистісного та 

Практичні 

заняття 
Магістр 

222 

Медицина, 

221 

Стоматоло-

гія 

Володіння 

українсь-

кою 

мовою на 

рівні А1 

Без 

обме-

жень 

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog


Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Фрицак 

Н.А.,  

Силка А.А.,  

Чернякова 

А.В.,  

Зайцева 

С.С.,  

Коньок 

О.П.,  

Казанджиє-

ва М.С.,  

Кліпатська 

Ю.О., 

Набок М.М. 

академічного спілку-

вання 

 

Модуль А2: Українська мова як іноземна (Рівень А2) 

Кафедра 

мовної 

підготовки 

іноземних 

громадян 

 

Біденко 

Л.В.,  

Бурнос 

Є.Ю., 

Ворона 

О.М.,  

Завгородній 

В.А., 

Дядченко 

Г.В., 

Пилипенко-

Фрицак 

Н.А.,  

Силка А.А.,  

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Правильно та впев-

нено вживати лек-

сику та граматичні 

структури. 

Робити нескладні 

презентації,  пов’я-

зані зі сферою осо-

бистісного та ака-

демічного спілку-

вання. 

Підтримувати бесіду 

віч-на-віч 

Практичні 

заняття 
Магістр 

222 

Медицина, 

221 

Стоматоло-

гія 

Володіння 

українсь-

кою 

мовою на 

рівні 

А1-А2 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Чернякова 

А.В.,  

Зайцева 

С.С.,  

Коньок 

О.П.,  

Казанджиє-

ва М.С.,  

Кліпатська 

Ю.О., 

Набок М.М. 

Модуль В1: Українська мова як іноземна (Рівень В1) 

Кафедра 

мовної 

підготовки 

іноземних 

громадян 

 

Біденко 

Л.В.,  

Бурнос 

Є.Ю., 

Ворона 

О.М.,  

Завгородній 

В.А., 

Дядченко 

Г.В., 

Пилипенко-

Фрицак 

Н.А.,  

Силка А.А.,  

Чернякова 

А.В.,  

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Розуміти основні ідеї 

простих чітких даних 

зі знайомих областей, 

що регулярно зустрі-

чаються на роботі, в 

університеті, на від-

починку тощо. 

Спілкуватись в біль-

шості ситуацій, що 

можуть виникнути 

під час перебування в 

країні. 

Описувати враження, 

події, мрії, надії і 

прагнення, викладати 

і обґрунтовувати 

свою думку та плани 

Практичні 

заняття 
Магістр 

222 

Медицина, 

221 

Стоматоло-

гія 

Володіння 

українсь-

кою 

мовою на 

рівні  

А2, В1 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Зайцева 

С.С.,  

Коньок 

О.П.,  

Казанджиє-

ва М.С.,  

Кліпатська 

Ю.О., 

Набок М.М. 

Англійська мова за професійним спрямуванням 

Кафедра 

іноземних  

мов 

 

Козаченко 

Ю.С. 

Курочкіна 

В.С. 

Усенко  

Н.М.  

Симоненко 

Н.О. 

Гладченко 

О.Р. 

Нефедченко 

О.І. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність спіл-

куватися 

іноземною 

мовою. 

Здатність 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології. 

Засвоїти лексичні 

одиниці, необхідні 

для розуміння медич-

них текстів. 

Аналізувати само-

стійно прочитану 

тематичну інфор-

мацію.  

Обговорювати про-

блеми медицини. 

Вміти аналізувати 

наукові статті та ав-

тентичні публікації 

Практики, 

дискусії, 

групова 

робота,  

кейс-стаді, 

проблемно-

орієнтоване 

навчання, 

дебати,  

e-learning. 

Магістр 

222 

Медицина, 

228 

Педіатрія 

221 

Стоматоло-

гія 

Базові 

знання 

англійсь-

кої мови 

та обов’я-

зковий 

курс вив-

чення ан-

глійської з 

1 курсу 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Здатність вчити-

ся і оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з різ-

них джерел. 

Здатність бути 

критичним і 

самокритичним. 

Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

Здатність до 

міжособистісної 

взаємодії 

Professional English 

Department of 

Foreign 

Languages 

 

Kozachenko 

Y.S., 

Kurochkina 

V.S., 

Usenko  

N.M. 

Ability to abstract 

thinking, analysis, 

and synthesis. 

Ability to apply 

knowledge in 

practical 

situations. 

Learn the lexical units 

needed to understand 

medical texts. Analyze 

independently read 

thematic information. 

Discuss problems of 

medicine. 

Practices, 

discussions, 

group work, 

case studies, 

problem-

oriented 

Master 

222 

Medicine  

221 

Dentistry 

Basic 

knowledge 

of English. 

language 

and a 

compulsory 

English 

No 

limits 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Simonenko 

N.O., 

Hladchenko 

O.R., 

Nefedchenko 

O.I. 

Ability to 

communicate in a 

foreign language. 

Ability to use 

information and 

communication 

technologies. 

The ability to 

learn and master 

modern 

knowledge. 

Ability to search, 

process and 

analyze 

information from 

various sources. 

Ability to be 

critical and self-

critical. 

Ability to adapt 

and act in a new 

situation. 

Ability to 

interpersonal 

interaction 

Be able to analyze 

scientific articles and 

authentic publications 

learning, 

debates,  

e-learning. 

course 

from 1 

course 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПРАВОВОГО ПРОФІЛЮ 

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog 

Захист прав споживачів 

Кафедра між-

народного, 

європейсь-

кого права та 

цивільно-

правових 

дисциплін 

к.ю.н. 

Маланчук 

Т.В. 

Кк.ю.н. 

Маланчук 

Т.В., 

асист. 

Швагер О.А. 

Здатність 

спілкуватися з 

експертами 

інших галузей 

Розуміти сутність і 

зміст прав спожива-

чів товарів та послуг; 

орієнтуватися в сис-

темі контролю за 

якістю і безпечністю 

товарів та послуг; 

вміти використову-

вати способи захисту 

прав споживачів від-

повідно до законо-

давства України; 

розуміти підстави і 

порядок застосу-

вання юридичної 

відповідальності за 

порушення прав 

споживачів 

Лекції, 

практики, 

семінари, 

проблемні 

заняття, 

методи  

E-learning 

для 

організації 

самостійної 

роботи 

Магістр 

222 

Медицина, 

228 

Педіатрія,  

221 

Стоматоло-

гія 

Без 

обмежень 

Без 

обме-

жень 

European standards for protection of rights of consumers of financial services 

International, 

European and 

Civil Law 

Department 

К.ю.н., 

доцент 

кафедри 

Плотнікова 

М.В. 

асист. 

Швагер О.А. 

Legal 

competence. 

Ability to 

communicate 

Students will be able: 

to know the basic 

concepts and 

principles of the EU 

Lectures, 

workshops, 

seminars, 

problem-

solving 

Master 

222 

Medicine, 

228 

Pediatrics, 

221 

No limits 
No 

limits 

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog


Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

with experts in 

other fields. 

Ability to work in 

an international 

environment 

financial services 

market; 

to explain the legal 

basis for the 

functioning of the EU 

financial services 

market; 

to describe the system 

of sources of European 

law, the legal status of 

consumers of financial 

services and their right 

to protection of their 

legitimate rights and 

interests, be able to 

apply the acquired 

knowledge of 

European standards for 

the protection of the 

rights of consumers of 

financial services 

classes, 

eLearning for 

self-study  

Dentistry 

Основи європейського права 

Кафедра між- 

народного, 

європейсь-

кого права та 

цивільно-

К.ю.н. 

Плотнікова 

М.В. 

К.ю.н. 

Плотнікова 

М.В., 

асист. 

Славко А. С. 

Здатність 

працювати у 

міжнародному 

середовищі 

Інтерпретувати та по-

ширювати євро-

пейські цінності; 

орієнтуватися у 

європейських пра-

вових традиціях, 

Лекції, 

практики, 

семінари, 

проблемні 

заняття, 

методи  

Магістр 

222 

Медицина, 

228 

Педіатрія,  

Без 

обмежень 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

правових 

дисциплін 

праві Європейського 

Союзу; розуміти 

основи захисту прав 

людини в європейсь-

кому праві, правово-

го регулювання віль-

ного руху осіб, това-

рів, послуг і капіталів 

на європейському 

ринку, усвідомлюва-

ти сутність євроінте-

граційних процесів 

та вміти адаптувати-

ся до них в повсяк-

денному та професій-

ному житті 

E-learning 

для 

організації 

самостійної 

роботи 

221 

Стоматоло-

гія 

The Basics of European Law 

International, 

European and 

Civil Law 

Department 

К.ю.н., доц. 

Завгородня 

В.М. 

ас. Славко 

А.С. 

Students will be 

able to work in an 

international 

environment 

Students will be able 

to: 

interpret and share 

European values; 

understand European 

legal traditions and 

basic principles of 

European legal 

environment 

understand the 

fundamentals of 

human right protection 

Lectures, 

workshops, 

seminars, 

problem-

solving 

classes, 

eLearning for 

self-study 

Master  

222 

Medicine, 

228 

Pediatrics, 

221 

Dentistry 

No limits 
No 

limits 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

by European law, legal 

provision of EU 

market, freedom of 

movement of people, 

goods, capital and 

services; 

be aware of European 

integration processes 

and to adapt to these 

processes in the daily 

and professional 

activity 

Common Foreign and Security Policy: Legal Framework for EU-Ukraine Cooperation 

International, 

European and 

Civil Law 

Department 

К.ю.н. В.М. 

Завгородня 

К.ю.н. В.М. 

Завгородня 

Students will be 

able to work in an 

International 

environment and 

to communicate 

with experts in 

various fields 

Students will be able 

to: 

understand EU 

Common Foreign and 

Security Policy;  

be aware of the 

European Union's 

Security Architecture, 

EU legal tools for 

combating terrorism 

and protection of 

cybersecurity; 

understand and 

interpret ongoing 

harmonization of EU 

and Ukrainian law and 

Lectures, 

workshops, 

seminars, 

problem-

solving 

classes, 

eLearning for 

self-study 

Master 

222 

Medicine, 

228 

Pediatrics, 

221 

Dentistry 

No limits 
No 

limits 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

European integration 

processes; and to 

implement the 

knowledge in the daily 

and professional 

activity 

Основи кримінального права 

Кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін та 

судочинства 

д.ю.н., 

проф. 

Сухонос 

В.В.  

к.ю.н., ст. 

викл. 

Бондаренко 

О.С.  

д.ю.н., 

проф. 

Пахомов 

В.В. 

к.ю.н., 

асист. 

Думчиков 

М.О. 

к.ю.н. ст. 

викл. 

Бондаренко 

О.С.  

к.ю.н., 

асист. 

Думчиков 

М.О. 

Здатність 

спілкуватися з 

експертами з 

інших галузей 

Застосовувати знання 

про особливості 

кримінальної відпові-

дальності та її форми 

у практичній діяль-

ності. 

Застосовувати вміння 

розмежовувати кри-

мінально-правові 

норми між собою та 

відмежовувати їх від 

інших суспільно не-

безпечних діянь у 

професійній 

діяльності 

Лекції, 

практичні та 

семінарські 

заняття, 

проблемні 

заняття 

Магістр 

222 

Медицина, 

228 

Педіатрія,  

221 

Стоматоло-

гія 

Без 

обмежень 

Без 

обме-

жень 

Fundamentals of criminal law 

Department of 

Criminal Law 

and Procedure 

Professor 

Pakhomov 

V. V.;  

Ph.D. in 

Law,  

Lecturer, 

Ability to 

communicate 

with experts in 

other industries 

Apply knowledge 

about the peculiarities 

of criminal liability 

and its form in 

Lectures, 

practical and 

seminar 

classes, 

Master 

222 

Medicine, 

228 

Pediatrics, 

No limits 
No 

limits 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Ph.D. in 

Law, 

Lecturer, 

Dumchikov 

М.О. 

Dumchikov 

М.О. 

practice; Apply the 

ability to differentiate 

between criminal law 

norms and distinguish 

them from other 

socially dangerous 

activities. 

problem 

classes 

221 

Dentistry 

Інтелектуальна власність у сфері охорони здоров’я 

Кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін та 

судочинства 

К.ю.н.,ст. 

викл.  

Уткіна 

М.С., 

К.ю.н., ас. 

Думчиков 

М.О. 

К.ю.н.,ст. 

викл.  

Уткіна М.С., 

К.ю.н., ас. 

Думчиков 

М.О. 

Здатність розу-

міти роль інте-

лектуальної 

власності у зміц-

ненні сфери охо-

рони здоров’я. 

Здатність зрозу-

міти взаємо-

зв'язок між 

системою 

законодавства 

про інтелек-

туальну влас-

ність та охоро-

ною здоров'я 

Виявляти та аналізу-

вати правові пробле-

ми в галузі охорони 

здоров’я. 

Застосувати знання 

основних складових 

національних та між-

народних систем за-

хисту прав інтелек-

туальної власності у 

професійній діяльно-

сті. 

Застосовувати знання 

прав інтелектуальної 

власності для прове-

дення процедур за-

хисту прав інтелек-

туальної власності у 

разі їх порушення 

 

Лекції, 

практичні та 

семінарські 

заняття, 

проблемні 

заняття 

Магістр 

222 

Медицина, 

228 

Педіатрія, 

221 

Стоматоло-

гія 

Без 

обмежень 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Intellectual Property in the Healthcare Sphere 

Department of 

Criminal Law 

and Procedure 

Ph.D. in 

Law, Senior 

ecturer,  

Utkina M. S. 

Ph.D. in 

Law, 

Assistant, 

Dumchikov 

M.O. 

Ph.D. in 

Law, Senior 

ecturer,  

Utkina M. S. 

Ph.D. in 

Law, 

Assistant, 

Dumchikov 

M.S. 

Ability to 

understand the 

role of intellectual 

property in 

promoting and 

protecting of the 

health care. 

Ability to 

understand the 

relationship 

between the 

system of 

intellectual 

property law and 

health care 

Identify and analyze 

legal issues in health 

care. 

To apply knowledge of 

the main components 

of national and 

international systems 

of intellectual property 

rights protection in 

professional activity. 

Apply knowledge of 

intellectual property 

rights to conduct 

procedures for the 

protection of 

intellectual property 

rights in case of their 

violation 

Lectures, 

practical and 

seminar 

classes, 

problem 

classes 

Master 

222 

Medicine, 

228 

Pediatrics, 

221 

Dentistry 

No limits 
No 

limits 

Основи запобігання злочинності 

Кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін та 

судочинства 

к.ю.н. ст. 

викл. 

Янішевська 

К.Д. 

к.ю.н. ст. 

викл. 

Бондаренко 

О.С.  

к.ю.н. ст. 

викл. 

Янішевська 

К.Д. 

к.ю.н. ст. 

викл. 

Бондаренко 

О.С.  

Здатність 

спілкуватися з 

експертами з 

інших галузей 

Застосовувати 

знання, які вклю-

чають розуміння 

поняття та суті зло-

чинності, особи зло-

чинця та особи поте-

рпілого, їх характерні 

риси та ознаки, 

Лекції, 

практичні та 

семінарські 

заняття, 

проблемні 

заняття 

Магістр  

222 

Медицина, 

228 

Педіатрія,  

221 

Стоматоло-

гія 

Без 

обмежень 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

к.ю.н., 

асист. 

Думчиков 

М.О. 

к.ю.н., 

асист. 

Думчиков 

М.О. 

основні риси причин 

та умов злочинності, 

способи запобігання 

злочинності в цілому 

та окремих її видів 

The basics of crime prevention 

Department of 

Criminal Law 

and Procedure 

Ph.D. in 

Law, 

Assosiate 

Professor, 

Yanishevska 

K.D. 

Ph.D. in 

Law, 

Dumchikov 

М.О. 

Ph.D. in 

Law, 

Assosiate 

Professor, 

Yanishevska 

K.D. 

Ph.D. in 

Law, 

Lecturer, 

Dumchikov 

М.О. 

Ability to 

communicate 

with experts in 

other industries 

To apply knowledge 

that includes 

understanding of the 

concept and nature of 

crime, the person of 

the offender and the 

person of the victim, 

their characteristics 

and features, the main 

causes and conditions 

of crime, ways of 

preventing crime in 

general and its 

individual types 

Lectures, 

practical and 

seminar 

classes, 

problem 

classes 

Master 

222 

Medicine, 

228 

Pediatrics, 

221 

Dentistry 

No limits 
No 

limits 

Правове регулювання праці медичних працівників 

Кафедра адмі-

ністративно-

господарсь-

кого права та 

фінансово-

економічної 

безпеки 

Д.ю.н., 

доцент 

Кисельова 

О.І. 

Асистент 

Глущенко 

Н.В.  

Здатність засто-

совувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

Здатність 

виявляти, 

ставити та 

Використовувати за-

конодавчі акти та ін-

ші нормативні доку-

менти, що регу-

люють правовідноси-

ни в процесі профе-

сійної діяльності ме-

дичних працівників; 

Інтерактивні 

лекції. 

Аналіз 

конкретних 

ситуацій 

(Case-study). 

Кейс-метод. 

Магістр  

222 

Медицина, 

228 

Педіатрія,  

221 

Стоматоло-

гія 

Без 

обмежень 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

вирішувати 

проблеми. 

Здатність  

приймати 

обґрунтовані 

рішення 

визначати особливо-

сті правового регу-

лювання трудових 

правовідносин в 

установах охорони 

здоров'я та відпо-

відальність медичних 

працівників у профе-

сійній діяльності, 

аналізувати різні си-

туації, що виникають 

при здійсненні про-

фесійної діяльності, 

розуміти наслідки 

порушень прав гро-

мадян в галузі охо-

рони здоров'я; давати 

юридичну оцінку 

правопорушенням, 

скоєним медичними 

працівниками та 

фармацевтичними 

працівниками 

Лекції-

дискусії. 

Практико-

орієнтоване 

навчання. 

Проблемний 

семінар. 

Навчальна 

дискусія / 

дебати 

Legal regulation of work of medical workers 

Department of 

Administrative 

and Economic 

Law and 

Д.ю.н., 

доцент 

Кисельова 

О.І. 

Викладач-

стажист 

Глущенко 

Н.В. 

Ability to apply 

knowledge in 

practical 

situations. 

Use legislative acts 

and other normative 

documents that 

regulate legal relations 

Interactive 

lectures. 

Case study. 

Case method. 

Master 

222 

Medicine, 

228 

Pediatrics, 

Without 

limits 

Without 

limits 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Financial and 

Economic 

Security 

Ability to 

identify, solve 

problems. 

Ability to make 

informed 

decisions 

in the process of 

professional activity of 

medical workers. 

To determine the 

features of legal 

regulation of labor 

relations in health care 

institutions and the 

responsibility of 

medical workers in 

professional activities, 

 to analyze various 

situations that arise in 

the implementation of 

professional activities, 

to understand the 

consequences of 

violations of citizens' 

rights in health care; 

to give a legal 

assessment of offenses 

committed by medical 

and pharmaceutical 

workers 

Lectures-

discussions. 

Practice-

oriented 

learning. 

Problem 

seminar. 

Educational 

discussion / 

debate 

221 

Dentistry 

Fundamentals of Ukrainian legislation 

Department of 

Administrative 

and Economic 

Law and 

Асистент  

Глущенко 

Н.В. 

Викладач-

стажист 

Стеблянко 

А.В. 

Ability to apply 

knowledge in 

practical 

situations. 

To know the main 

aspects of legal 

regulation of public 

relations in Ukraine, 

Interactive 

lectures. 

Case study. 

Case method. 

Master 

222 

Medicine, 

228 

Pediatrics, 

Without 

limits  

Without 

limits 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Financial and 

Economic 

Security 

such as: the basics 

theory of state and 

law, constitutional, 

administrative, civil, 

economic, labor, 

criminal and other 

branches of law. 

To be able to navigate 

in current legislation, 

work with regulations 

acts, correctly apply 

legal norms to specific 

practical situations 

Lectures-

discussions. 

Practice-

oriented 

learning. 

Educational 

discussion / 

debate. 

Problem 

workshop 

221 

Dentistry 

Legal status of foreigners in Ukraine 

Department of 

Administrative 

and Economic 

Law and 

Financial 

and Economic 

Security 

Асистент 

Глущенко 

Н.В. 

Викладач-

стажист 

Стеблянко 

А.В. 

Ability to apply 

knowledge in 

practical 

situations. 

Ability to identify 

and solve 

problems. 

Ability to make 

informed 

decisions 

To use normative legal 

acts regulating the 

legal status of 

foreigners; 

to analyze and resolve 

situations that arise 

during the stay of 

foreigners in Ukraine; 

to understand the 

consequences of 

violations of Ukrainian 

legislation by 

foreigners; 

to be able to collect 

and fill in documents 

Interactive 

lectures. 

Analysis of 

specific 

situations. 

Case study 

Lectures-

discussions. 

Problem 

seminar. 

Brainstorm 

Master 

222 

Medicine, 

228 

Pediatrics, 

221 

Dentistry 

Without 

limits  

Without 

limits 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

related to the stay of 

foreigners in Ukraine; 

to know the procedure 

for stay in gand 

extending or reducing 

the period of 

temporary stay of 

foreigners on the 

territory of Ukraine 

 


