
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

на 2021/2022 н.р. 
 

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 МЕДИКО-СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ 

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

«Імунопрофілактика інфекційних захворювань»  

https://pedpo.med.sumdu.edu.ua/images/documents/sulabus_imynoprofilaktuka.pdf 

Кафедра 

педіатрії 
 

к. мед. н. 

Сміян К. О. 

Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадянсько 

свідомо  

Розуміти переваги 

вакцинації. 

Вміти організувати 

підтримку імуно-

профілактики в 

суспільстві. 

Розуміти переваги 

Національного 

календаря профілак-

тичних щеплень і 

календаря щеплень 

за епідеміологічними 

показами 

Практика, 

семінари, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота 

Для 

студентів 

усіх 

освітніх 

рівнів 

Для усіх 

галузей 

знань та 

спеціаль-

ностей, 

окрім 

спеціаль-

ностей 

Медичного 

інституту 

Спеціальні 

вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обме-

жень 

Особливості догляду за дітьми віком до 3-х років 

https://pedpo.med.sumdu.edu.ua/images/documents/sulabys_doglad_do_3_rokiv.pdf 

Кафедра 

педіатрії 
 

к. мед. н., 

доцент 

Романюк 

О.К. 

Здатність засто-

совувати знання 

у практичних 

ситуаціях.  

Розуміти теоретичні 

аспекти фізіології 

дітей до 3-х років. 

Практика, 

семінарські 

заняття 

Для 

студентів 

усіх 

Для усіх 

галузей 

знань та 

спеціаль-

Спеціальні 

вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обме-

жень 

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog
https://pedpo.med.sumdu.edu.ua/images/documents/sulabus_imynoprofilaktuka.pdf
https://pedpo.med.sumdu.edu.ua/images/documents/sulabys_doglad_do_3_rokiv.pdf


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 діяти 

соціально відпо-

відально та гро-

мадянсько свідо-

мо з метою вихо-

вання здорової 

дитини 

Вміти доглядати за 

дітьми до 3-х років; 

проводити гігієнічні 

процедури даної 

категорії дітей 

освітніх 

рівнів 

ностей, 

окрім 

спеціаль-

ностей 

Медичного 

інституту 

Нутріціологія (Особливості правильного харчування при різних захворюваннях) 

https://pedpo.med.sumdu.edu.ua/images/documents/Sulabys_Nytrisiologia.pdf 

Кафедра 

педіатрії 
 

к. мед. н., 

доцент 

Романюк 

О.К. 

Здатність засто-

совувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

Здатність діяти 

соціально відпо-

відально та 

громадянсько 

свідомо у виборі 

адекватного 

харчування 

Вміти оцінювати 

адекватність харчу-

вання потребам 

організму в залеж-

ності від захворю-

вання та віку 

Практика, 

семінарські 

заняття 

Для 

студентів 

усіх 

освітніх 

рівнів 

Для усіх 

галузей 

знань та 

спеціаль-

ностей, 

окрім 

спеціаль-

ностей 

Медичного 

інституту 

Спеціальні 

вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обме-

жень 

Контрацепція і планування сім’ї 

https://obsgyn.med.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&id=30&lang=uk 

Акушерства, 

гінекології  та 

планування 

сім’ї 

 

к. мед. н., 

доцент 

Сміян С.А. 

Здатність засто-

совувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

Здатність діяти 

соціально відпо-

Розуміти теоретичні 

аспекти контрацеп-

ції, види контрацеп-

ції, методи та мето-

дики використання 

контрацептивів. 

Практика, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота 

Без обме-

жень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

окрім спе-

ціальнос-

тей Медич-

Спеціальні 

вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обме-

жень 

https://pedpo.med.sumdu.edu.ua/images/documents/Sulabys_Nytrisiologia.pdf
https://obsgyn.med.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&id=30&lang=uk


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 

відально та 

свідомо 

Вміти вибирати най- 

більш ефективний 

метод контрацепції.  

Виконувати санпрос-

вітницьку роботу 

серед населення 

ного 

інституту 

Перша домедична допомога 

https://emergency.med.sumdu.edu.ua/disciplini/bazovij-silabus-navchalnoyi-discipli/ 

Кафедра 

екстреної 

медичної 

допомоги та 

медицини 

катастроф 

 

д.мед.н., 

проф. 

Шкату- 

ла Ю.В. 

асист. 

асист. 

Шапо- 

вал І. В. 

Здатність засто-

совувати  знання 

у практичних 

ситуаціях. 

Здатність вияв-

ляти, ставити та  

вирішувати 

проблеми. 

Здатність 

працювати в 

команді 

Оцінювати рівень 

структурних та функ-

ціональних порушень 

організму постраж-

далого за умови екс-

трених ситуацій, 

визначити рівень 

загрози для життя 

постраждалого та 

необхідність в нада-

нні першої допомоги. 

Надавати першу до-

медичну допомогу у 

випадку порушення 

дихання, зупинці 

серця, непритом-

ності, при травматич-

них та термічних уш-

кодженнях, утоп-

ленні та механічній 

асфіксії, гострих 

Практичні 

заняття, 

дискусії, 

проблемні 

заняття, 

групова 

робота 

Без обме-

жень 

Для усіх 

галузей 

знань та 

спеціаль-

ностей, 

окрім 

спеціаль-

ностей 

Медичного 

інституту 

Спеціальні 

вхідні 

вимоги 

відсутні, 

аудиторія 

на базі 

кафедри 

екстреної 

медичної 

допомоги 

та 

медицини 

катастроф 

Без 

обме-

жень 

https://emergency.med.sumdu.edu.ua/disciplini/bazovij-silabus-navchalnoyi-discipli/


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 

отруєннях та інших 

невідкладних станах, 

що загрожують 

життю потерпілої 

особи. 

Застосовувати прин-

ципи медичного сор-

тування та транспор-

тування постражда-

лих у екстремальних 

ситуаціях 

Сучасні проблеми біофізики 

Кафедра 

біофізики, 

біохімії, 

фармакології 

та біомоле-

кулярної 

інженерії 

 

д. ф.-м.н., 

професор, 

член-

кореспон-

дент НАН 

України, 

Суходуб 

Л.Ф. 

 

к.ф.-м.н. 

Наталіч В.В. 

Здатність вчити-

ся і оволодівати 

сучасними знан-

нями. 

Здатність вико-

ристовувати ін-

формаційні та 

комунікаційні 

технології. 

Здатність прово-

дити дослідже-

ння на відповід-

ному рівні. 

Здатність до по-

шуку, обробле-

ння та аналізу 

Розуміти фізичні ос-

нови сучасних мето-

дів дослідження біо-

логічних систем і ме-

тодів візуалізації в 

медичній діагнос-

тиці. 

Аналізувати можли-

вості застосування 

електронної мікро-

скопії в дослід-

ницькій практиці. 

Уміти пояснювати 

природу взаємодії 

різних видів випромі-

нювання з біологіч-

ними середовищами 

Практичні 

заняття, 

семінари 

Для 

студентів 

усіх 

освітніх 

рівнів 

Для всього 

контингенту 

здобувачів 

факультету 

електроніки 

та інфор-

маційних 

технологій 

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 

інформації з 

різних джерел 

Розробка матеріалів для медицини 

Кафедра 

морфології 
 

Д.мед.н., 

доц. 

Погорєлов 

М.В. 

 

К.мед.н. 

Корнієнко 

В.М. 

Здатність прово-

дити дослідже-

ння на відповід-

ному рівні. 

Здатність спілку-

ватися з предста-

вниками інших 

професійних 

груп різного 

рівня (з експер-

тами з інших 

галузей знань / 

видів економіч-

ної діяльності). 

Здатність до по-

шуку, обробле-

ння та аналізу 

інформації з 

різних джерел 

Розуміти вимоги до 

засобів медичного 

призначення. 

Розуміти природу 

взаємодії матеріалів з 

організмом. 

Уміти  вибирати оп-

тимальні параметри 

для розробки засобів 

медичного призна-

чення. 

Володіти інфор-

мацією щодо ринку 

засобів медичного 

призначення 

Практичні 

заняття, 

семінари 

Без обме-

жень 

Для  всього 

контингенту 

здобувачів 

факультетів 

ТЕСЕТ та 

ЕЛІТ 

Загально-

освітній 

рівень 

знань з 

фізики та 

хімії 

Без 

обме-

жень 

Спортивне вдосконалення–І 

Кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту 

 

Зав. 

кафедри, 

професор 

Пилипей 

Л.П.,  

Здатність діяти 

соціально відпо-

відально та гро-

мадянсько свідо-

мо застосовува-

Використовувати за-

соби і методи фізич-

ної культури для 

зміцнення стану 

здоров’я у професій-

Практичні 

заняття 

Бакалавр 

Магістр  

Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

окрім здо-

бувачів спе-

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 

ст. викла-

дач, 

к.фіз.вкх. 

Остапенко 

Ю.О.,  

ст. викладач 

Сірик А.Є.  

ти засоби і мето-

ди фізичної 

культури для 

зміцнення 

індивідуального 

здоров’я у 

професійній 

діяльності 

ній діяльності; 

професійно важливі 

рухові якості. 

Вміти оцінювати і 

проводити моніто-

ринг рівня фізичного 

стану та індивідуаль-

ного здоров’я 

ціальності 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

Спортивне вдосконалення ІІ 

Кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту 

 

Зав. 

кафедри, 

професор 

Пилипей 

Л.П.,  

ст. викла-

дач, 

к.фіз.вкх. 

Остапенко 

Ю.О.,  

ст. викладач 

Сірик А.Є. 

Здатність діяти 

соціально від-

повідально та 

громадянсько 

свідомо застосо-

вувати засоби і 

методи фізичної 

культури для 

зміцнення 

індивідуального 

здоров’я у 

професійній 

діяльності 

Використовувати за-

соби і методи фізич-

ної культури для 

зміцнення стану здо-

ров’я у професійній 

діяльності; професій-

но важливі рухові 

якості. 

Вміти оцінювати і 

проводити моніто-

ринг рівня фізичного 

стану та індивідуаль-

ного здоров’я 

Практичні 

заняття 

Бакалавр 

Магістр 

Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

окрім здо-

бувачів спе-

ціальності 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

Наявність 

підтвер-

дженої 

спортивної 

кваліфіка-

ції 

Без 

обме-

жень 

Основи спортивного бриджу 

Кафедрa 

процесів та 

обладнання 

хімічних і 

нафто-

 

Михай-

ловський 

Я.Е. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу 

Розумітися на прави-

лах сучасного спор-

тивного бриджу. 

Дотримуватися етич-

них норм поведінки 

Практичні 

заняття, 

командна 

робота 

Для 

всього 

контин-

генту 

Для всіх 

спеціаль-

ностей 

Відсут-

ність упе-

реджень 

проти 

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 

переробних 

виробництв 

учасника змагань зі 

спортивного бриджу. 

Проводити бриджеву 

торгівлю в умовах 

неповної інформації 

та розігрувати вста-

новлений контракт, 

аналізуючи отриману 

інформацію і прий-

маючи рішення на 

основі логічних 

умовиводів. 

Досягати позитив-

ного результату за 

ігровим столом, взає-

модіючи з партнера-

ми з різних країн і 

різних професійних 

нахилів 

карткових 

ігор 

 


