
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі 
Українки

Освітня програма 36584 Медицина

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 222 Медицина

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 44

Повна назва ЗВО Волинський національний університет імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код ЗВО 02125102

ПІБ керівника ЗВО Цьось Анатолій Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

vnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/44

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 36584

Назва ОП Медицина

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 222 Медицина

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр, Бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра анатомії людини, кафедра гістології та медичної біології, 
кафедра клінічної медицини

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра фізіології людини і тварин, кафедра історії та культури 
української мови, кафедра іноземних мов природничо-математичних 
спеціальностей, кафедра всесвітньої історії та філософії, кафедра 
загальної та клінічної психології, кафедра органічної хімії та фармації,  
кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права, 
кафедра фізичної терапії та ерготерапії

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Луцьк, вул. Винниченка, 28 (корпус G), вул. Потапова, 9 (корпус С), пр. 
Волі, 13 (корпус А), вул. Винниченка, 30 (корпус В), вул. Винниченка, 30а 
(корпус Н), вул. Ярощука, 30

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Лікар

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 283959

ПІБ гаранта ОП Пикалюк Василь Степанович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Pykaliuk.Vasyl@vnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(099)-526-59-75

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 5 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОПП Медицина у галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, рівень вищої освіти – другий 
(магістерський), розроблена у 2019 році. Відповідно до отриманої ліцензії був здійснений перший набір здобувачів у 
2020 році. З метою належної організації освітнього процесу у серпні 2020 року створено навчально-науковий 
медичний інститут (нині - медичний факультет), у структурі якого  функціонують кафедри анатомії людини, 
гістології та медичної біології, клінічної медицини, фізичної терапії та ерготерапії; реабілітаційна клініка. В 
освітньому процесі задіяні кафедри інших факультетів (інститутів), які забезпечують викладання ОК циклу 
дисциплін загальної підготовки і біомедичного блоку. Для кадрового забезпечення ОПП, набуття науково-
педагогічними працівниками додаткового педагогічного досвіду в університеті запроваджено освітню діяльність у 
сфері післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, інтернатура, спеціалізація) за спеціальністю Медицина 
(право на здійснення освітньої діяльності: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/PDO%202021/07/22/Vol.nac.un.L-Ukr.03.22.07-01.07.pdf). 
Університет є провайдером безперервного професійного розвитку (https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr). 
При започаткуванні ОПП керувалися критеріями Всесвітньої федерації медичної освіти для створення нових 
медичних шкіл, Стратегією розвитку медичної освіти в Україні, схваленою розпорядженням КМУ №95-р від 
27.02.2019 року.  ОПП виникла в результаті багаторічного ретельного аналізу ринку праці і сучасних його тенденцій, 
запитів стейкхолдерів, врахування особливостей прикордонного розташування регіону. Для ефективної реалізації 
ОПП створена мережа клінічних баз на підставі тристоронніх угод між університетом, лікарнями, Волинською 
обласною радою. Основні клінічні бази: Волинська обласна клінічна лікарня, Волинське обласне територіальне 
медичне об’єднання захисту материнства і дитинства (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/medychnyy-
fakultet).
ОПП розроблена групою забезпечення ВНУ імені Лесі Українки у складі: д.мед.н. В.О. Ульянова, д.мед.н. В.С. 
Пикалюка, к.мед.н. О.О. Якобсон, к.мед.н. В.Є. Лавренюка, к.біол.н. А.І. Поручинського, к.біол.н. Я.В. Степанюка, 
к.біол.н. Т. Я. Шевчук; за участі здобувачів освіти О. Лисюка і К. Колесник.
ОПП в процесі її реалізації зазнавала змін та модернізації, реагуючи на запити ринку праці, потреби регіону та 
чинного законодавства. Так, ОПП була істотно модернізована та повністю приведена у відповідність до вимог 
затвердженого Галузевого стандарту спеціальності 222 Медицина для другого (магістерського) рівня освіти (наказ 
МОН №1197 від 08.11.2021 р.). ОПП отримала схвальні відгуки працедавців (https://vnu.edu.ua/uk/all-
educations/medytsyna-2020-r-zi-zminamy-2022-r). 
ОПП має на меті підготовку висококваліфікованих лікарів із належними професійними, моральними, 
комунікативними якостями та компетентностями, які здатні ефективно вирішувати завдання у сфері охорони 
здоров’я населення, пов’язані з профілактикою, діагностикою та лікуванням захворювань людини з використанням 
сучасних медичних технологій.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2021 - 2022 6 6 0

2 курс 2020 - 2021 17 17 0

3 курс 2019 - 2020 13 17 0

4 курс 2018 - 2019 0 0 0

5 курс 2017 - 2018 0 0 0

6 курс 2016 - 2017 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні
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перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 36584 Медицина

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

52457 Медицина

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 99601 21133

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

99601 21133

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 2394 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП Медицина 
2022_перехідний.pdf

n7J26IzKChvLHG8LoRoHZxp2xTbTZh6MJIHJn5Llx/c=

Навчальний план за ОП навчальний план МЕДИЦИНА 
2022.pdf

UuQdE2nkeC85oeBvUUsf55Jhw5rIz0evMy9CGteaM5E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 1. 2022_0.pdf H85pw0G7RO49XfDGcjheKDN5yMppWe9JXCzsHHUor
DU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Реценз 2. 2022_0.pdf 7E8my3QXMe+YeJG+6c1wDWQ1BFchTo0UAdK2lBT0Tt
E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Реценз 3. 2022_0.pdf t1hiGv+GdJu+CAwy3bBo0bM7lLN26vyjRzH/OSSvt0w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Реценз 4. 2022_0.pdf Xqs+r8zW1dTjj+xRQhhEg0jsCO0WzuzkI5d1FCi9UkE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 5. 2022.pdf TrIx6n4GrteM7fuS7BkNr4a3kQZ5blabFwj0aaRMGBI=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОПП є підготовка висококваліфікованих лікарів із належними професійними, моральними, 
комунікативними якостями та компетентностями, які здатні ефективно вирішувати завдання у сфері охорони 
здоров’я населення, пов’язані з профілактикою, діагностикою та лікуванням захворювань людини з використанням 
сучасних медичних технологій.
Особливістю ОПП є дотримання динамічного балансу між набуттям здобувачами компетентностей, які вузько 
орієнтовані на галузеві вимоги спеціальності 222 Медицина, та реалізацією права на забезпечення індивідуальної 
траєкторії навчання.
ОПП застосовує інноваційні та симуляційні технології для вивчення дисциплін біомедичного та медичного циклу. 
Реалізація ОПП передбачає моніторинг та впровадження сучасних інноваційних освітніх технологій, у тому числі 
власних розробок. ОПП є максимально практично орієнтованою для підготовки здобувачів з фокусом на 
формування професійних компетентностей із залученням до освітнього процесу регіональних лідерів надання 
медичних послуг. ОПП передбачає використання волонтерської роботи для опанування комунікативних та 
професійних навичок, у тому числі компетентностей з організації роботи в галузі охорони здоров’я.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
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стратегії ЗВО

Цілі ОПП відповідають Стратегії розвитку універсиету (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
04/Strategy_VNU.pdf), в першу чергу, місії, яка полягає в створенні, збереженні та поширенні знань в природничій, 
суспільній, гуманітарній і технічній наукових сферах, підготовці фахівців з належними особистісними якостями.
Основними стратегічними цілями університету є: якість освіти задля свободи, прозорості та гідності; нові програми 
для ефективного управління та здорового суспільства; інфраструктура для інновацій і соціальних змін; 
популяризація та брендинг Волинського регіону. В рамках реалізації цих цілей в ОПП передбачено моніторинг та 
впровадження в навчальний процес сучасних інноваційних освітніх технологій, у тому числі власних розробок; ОПП 
сфокусована на формуванні професійних компетентностей із залученням до освітнього процесу регіональних лідерів 
надання медичних послуг; використання волонтерської роботи для опанування комунікативних та професійних 
навичок. 
Особливістю політики університету є тісна співпраця з Волинською обласною радою та громадами регіону. В рамках 
реалізації ОПП Медицина передбачена підготовка медичних кадрів для міста Луцьк та Волинської області, про що 
зазначено у меморандумі про співпрацю університету та громад (https://vnu.edu.ua/uk/steykkholderi).
Цілі, предметна область, орієнтація ОПП відповідають меті діяльності університету, відображеній у його Статуті 
(https://vnu.edu.ua/uk/statut-snu-imeni-lesi-ukrayinki). 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Обговорення змісту ОПП відбувалося відповідно до визначених процедур, прозоро і публічно. Стейкхолдери могли 
ознайомитися з проєктом ОПП на офіційному сайті університету (https://vnu.edu.ua/uk/gromadske-obgovorennya). 
Подати свої пропозиції мали змогу потенційні роботодавці, здобувачі вищої освіти та їхні батьки, фахівці-практики, 
науково-педагогічний персонал університету, інші зацікавлені особи.
Здобувачі освітніх послуг були залучені до розробки освітньої програми (Олег Лисюк, група Мед-38, та Катерина 
Колесник, група Мед-28), мали змогу обговорювати ОПП в академічних групах та студентських спільнотах, оцінити 
зміст, цілі, програмні результати ОПП та могли вносити пропозиції через анкету 
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UyHPee_cNk6rjIlICyNmqhxMiDgmRldFpn-
e_AELChxUQ1BYN1IzNFJBN1k4V04yRTk2TVhDNlNLQi4u), соціологічне опитування Освіта очима студентів 
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/medychnyy-fakultet). 
Пропозиції здобувачів обговорювались на засіданнях вченої ради медичного факультету 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
05/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%201.pdf). При обговоренні ОПП 
зокрема було враховано пропозицію здобувачів щодо оптимізації розкладу занять, посилення практичної складової 
підготовки фахівців, підготовки до складання інтегрованого тестового іспиту КРОК.

- роботодавці

Роботодавці залучені до проєктування та оновлення ОПП, отримано рецензії від Тимощук Л.А., заступниці голови 
Волинської обласної держадміністрації, лікаря акушер-гінеколога; Дудара О.В., в.о. директора КП «Волинська 
обласна клінічна лікарня»; Бринчука В.О., в.о. директора КП «Волинське обласне патологоанатомічне бюро»; Вітер 
В.С., генерального директора Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання; Горавської І.І., 
генерального директора КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і 
дитинства» (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/medytsyna-2020-r-zi-zminamy-2022-r). 
Роботодавці постійно залучаються для проведення експертної оцінки якості ОПП під час зустрічей, науково-
методичних заходів. У процесі обговорення були розглянуті питання відповідності освітніх програм та навчальних 
планів стандарту вищої освіти, запитам ринку праці та вимогам сьогодення. Враховані пропозиції лікарів про 
додавання в ОПП списку симптомів і синдромів, які мають опанувати здобувачі. Роботодавці висловили своє 
задоволення якістю підготовки здобувачів, яка була продемонстрована зокрема при проведенні практичних занять, 
практик.

- академічна спільнота

У процесі розробки ОПП активну участь брала академічна спільнота університету, зокрема викладачі, що 
забезпечують викладання ОК ОПП (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/medychnyy-fakultet), працівники 
навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти та навчального відділу 
https://vnu.edu.ua/uk/navchalno-metodichniy-viddil-zabezpechennya-yakosti-vischoi-osviti). Їх пропозиції та побажання 
відображені у формулюванні цілей, орієнтації ОПП, академічної мобільності студентів, переліку ОК і форм 
організації навчання. Обговорення ОПП проводилось на засіданнях кафедр, розширеній науково-методичній 
комісії та вченій раді медичного факультету. 
Під час оновлення ОПП її основні положення презентовано академічній спільноті під час громадського обговорення 
та анкетування. З ініціативи академічної спільноти в ОПП змінили структуру навчального плану, додали навчальні 
та виробничі практики та перерозподілили їх обсяги, розробили нові авторські курси, наприклад Філософія, 
змінили підходи до викладання іноземної мови з метою покращення підготовки та складання іспиту з англійської 
мови професійного спрямування в рамках атестації. Оновлена ОПП розроблена з урахуванням рекомендацій щодо 
введення окремих ОК, забезпечення перспектив індивідуальної траєкторії навчання студентів шляхом вільного 
вибору навчальних дисциплін із оновленого переліку вибіркових дисциплін. Під час конференцій, семінарів 
здійснюється постійне творче наукове спілкування викладачів ОПП із представниками академічної спільноти.
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- інші стейкхолдери

На рівні гаранта і групи забезпечення ОПП здійснюється постійний моніторинг відповідності цілей та програмних 
результатів ОПП. До рецензування проєкту ОПП залучені представники регіональної влади. Проаналізовано 
потреби ринку праці окремих громад в умовах реформування системи охорони здоров’я і укладені угоди про 
співпрацю з громадами області, які передбачають взаємодію при реалізації ОПП та підготовку необхідних для 
громад медичних кадрів https://vnu.edu.ua/uk/steykkholderi). В рамках підписаних меморандумів та угод здобувачі в 
якості волонтерів брали участь у проведенні вакцинації населення від COVID-19 у Центрах вакцинації міста Луцька 
(https://suspilne.media/179586-v-perervah-miz-parami-v-centri-vakcinacii-u-lucku-likaram-dopomagaut-studenti-
mediki/)
НПП  активно проходять стажування у ЗВО України та за кордоном з метою запозичення передових практик і 
впровадження їх у навчальний процес. Викладачі - Кузнєцов І. за програмою Фулбрайта проходить стажування в 
університеті Перд’ю (США), Галей М. є учасником міжнародної програми «Fit for Partnership» (Німеччина); 
Степанюк Я., Поручинський А., Соловей Л., Титюк О., Бойко П. проходять стажування у  Харківському 
національному медичному університеті. 
При проведенні заходів безперервного  професійного розвитку лікарі-курсанти звертають увагу на компетентності, 
які необхідні здобувачам при час майбутньої професійної діяльності. Ці побажання обговорюються та враховуються 
при реалізації ОПП, при оновленні силабусів та змісту освіти.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

ОПП розроблялась з урахуванням Стратегії розвитку медичної освіти України, цілей і завдань, які мають бути 
досягнені при трансформації системи охорони здоров’я під час медичної реформи. Метою ОПП є підготовка 
висококваліфікованих лікарів із належними професійними, моральними, комунікативними якостями та 
компетентностями, які здатні ефективно вирішувати завдання у сфері охорони здоров’я населення пов’язані з 
профілактикою, діагностикою та лікуванням захворювань людини з використанням сучасних медичних технологій. 
ОПП оновлена у відповідності до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 222 Медицина для другого 
(магістерського) рівня освіти з використанням міжнародного досвіду. Тенденції розвитку спеціальності та вимоги 
ринку праці враховані також під час оновлення ОПП, із урахуванням результатів моніторингу внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти, вступної кампанії, спілкування із роботодавцями, представниками і керівниками 
громад області, академічною спільнотою, фахівцями відділу молодіжної політики та соціальної роботи ВНУ імені 
Лесі Українки. Крім вимог Стандарту, у ОПП запропоновані власні ФК 26-28, які відображають сучасні тенденції 
розвитку спеціальності.
ОПП передбачає використання волонтерської роботи для опанування комунікативних, інших soft skills та 
професійних навичок, у тому числі компетентностей з організації роботи в галузі охорони здоров’я. Реалізація ОПП 
передбачає моніторинг, розробку та впровадження сучасних інноваційних освітніх технологій в медицині.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

При підготовці ОПП керувались рекомендаціями Всесвітньої федерацій медичних шкіл щодо відкриття нових 
освітніх програм, які передбачають урахування необхідності і доцільності підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації медичних кадрів власними силами з метою забезпечення медичними кадрами регіону. Під час 
формулювання цілей та ПРН ОПП розробники врахували регіональний контекст. Стратегія розвитку Волинської 
області на період до 2027 року (https://voladm.gov.ua/category/strategiya-rozvitku-volinskoyi-oblasti-na-period-do-
2027-roku1/1/) передбачає, зокрема, співпрацю з місцевими громадами щодо підтримки медичних підприємств та 
надання місцевих стимулів для забезпечення медичними кадрами, в першу чергу, у сільській місцевості; 
використання сучасних медичних інформаційних систем. Для реалізації цієї регіональної стратегії і ОПП 
університетом укладені угоди з громадами Волинської області, які передбачають взаємодію при реалізації ОПП та 
підготовку необхідних для громад медичних кадрів (https://vnu.edu.ua/uk/steykkholderi); розроблені ФК, які 
передбачають опанування сучасних інформаційних технологій, що застосовуються в галузі. Розбудова медичного 
факультету внесена до Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки. 
Галузевий контекст ОПП відображено у змісті її освітніх компонентів, відповідно до Стандарту вищої освіти 
спеціальності Медицина, шляхом залучення до освітнього процесу лідерів надання медичних послуг регіону.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час підготовки ОПП розглянуто досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм: аналізувались цілі, ЗК, 
ФК, ПРН, загальні підходи до реалізації програм, відмінності пов’язані з регіональним контекстом.
Так, для реалізації ОК Фізіологія, Патофізіологія створено лабораторію віртуальної фізіології з використанням 
досвіду University of Marburg, Німеччина, і ліцензійного програмного забезпечення Virtual Physiology; в ОПП 
внесено додаткову ФК 28.
При визначенні підходів до формування переліку вибіркових дисциплін аналізували досвід Tulane University, США; 
Brown University, США.
При розробці ОК Гістологія, цитологія та ембріологія; Патоморфологія враховано досвід кафедри гістології 
Харківського національного медичного університету щодо використання візуального контенту, морфометричних 
методів досліджень в освітньому процесі. Створена гістологічна лабораторія, яка оснащена сучасною гістологічною 
технікою, системою візуалізації, навчальним програмним забезпеченням, до ОПП додано ФК 27.  
При розробці ОК Фізична реабілітація. Спортивна медицина використовували досвід Charles University, Чехія, щодо 
застосування фізичної терапії та ерготерапія при різних захворюваннях.
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При розробці ОК Підготовка до ЄДКІ використано досвід проведення аналогічних курсів в Heidelberg University, 
Німеччина.
При розробці ОПП і реалізації п. 10 Галузевого стандарту про застосування симуляційних методів навчання, 
використано досвід кафедри симуляційної медицини ОНМедУ; до ОПП внесено додаткові ФК. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Зміст ОПП згідно з вимогами Стандарту вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина для другого (магістерського) 
рівня вищої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/11/09/222-
Medytsyna.mahistr.09.11.pdf) оновлено у 2021/2022 н. р. В ОПП враховано всі ЗК, ФК та ПРН згідно з вимогами 
Стандарту. Розроблено матрицю відповідності компетентностей ОК ОПП, матрицю відповідності ПРН компонентам 
ОПП, структурно-логічну схему ОПП. До ОПП внесені передбачені Стандартом синдроми та симптоми, 
захворювання, невідкладні стани, лабораторні та інструментальні дослідження, медичні маніпуляції. Нормативні 
ОК становлять 75 % (270 кредитів) обсягу ОПП згідно НП (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
02/%21%21%21%E2%84%96%203%20%2007.02.%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202020%2008.02_0.pdf ),  охоплюють усі ПРН і 
забезпечують досягнення цілей ОПП. Вибіркові дисципліни доповнюють нормативні ОК і дозволяють врахувати 
сучасні тенденції розвитку медицини та регіональний контекст. Завершують досягнення результатів навчання і 
формування відповідних компетентностей цілий ряд навчальних та виробничих практик.
До досягнення компетентностей, пов'язаних з володінням фаховою державною, іноземною мовами, відпрацювання 
soft skills задіяні відповідні факультети (інститути) університету, що певною мірою відповідає стратегії розвитку 
медичної освіти України з розробки підходів щодо інтеграції медичних та класичних університетів. 
Досягнення ПРН, пов'язаних з вивченням біомедичних дисциплін, забезпечено наявними лабораторіями: 
віртуальної фізіології, гістології, електронної мікроскопії, анатомії, мікробіології.
Відповідно до стратегії розвитку медичної освіти України налагоджена комунікація між університетом, медичними 
закладами регіону та органами влади. Укладені тристоронні угоди про створення клінічних баз університету з 
Волинською обласною радою та КП «Волинська обласна клінічна лікарня», КП «Волинське обласне територіальне 
медичне об'єднання захисту материнства і дитинства», КП «Волинське обласне патологоанатомічне бюро», КП 
«Волинська обласна психіатрична лікарня №1», КП «Волинська обласна інфекційна лікарня», КП «Волинський 
обласний центр онкології», КП «Волинська обласна стоматологічна клініка», КП «Луцький центр первинної 
медичної допомоги», які дозволяють забезпечити досягнення ПРН ОПП, пов'язаних з вивченням клінічних ОК, та 
проведення практик.
Для забезпечення підготовки до атестації розроблено з використанням міжнародного досвіду ОК Підготовка до 
ЄДКІ; створено базу тестових завдань і середовище для тестування на базі відділу технічних засобів навчання 
«Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування», створені симуляційні класи для відпрацювання 
практичних навичок. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина для другого (магістерського) рівня вищої освіти затверджено 
згідно із наказом МОН України № 1197 від 09.11.2021 року.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

360

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

270

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

90

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОПП повністю відповідає предметній області спеціальності 222 Медицина, передбачає набуття 
компетентностей з профілактики, діагностики та лікування захворювань людини і повністю відповідає галузевому 
стандарту. ОПП Медицина формує ІК, ЗК та ФК. Перелік рекомендованих компетентностей корелює з описом 
відповідного кваліфікаційного рівня. 
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Для досягнення мети і формування ЗК і ФК, усі освітні компоненти в логічній послідовності поділені на три цикли 
підготовки (загальної, професійної та вибіркових дисциплін). Із загального обсягу обов’язкової складової ОПП (360 
кредитів) цикл загальної підготовки складає 90,5 кредитів; компоненти професійної підготовки спільно з 
навчальними і виробничими практиками - 179,5 кредитів та цикл вибіркових дисциплін – 90 кредитів.
ОК Анатомія людини; Гістологія, цитологія та ембріологія; Медична біологія; Медична хімія; Біологічна та 
біоорганічна хімія; Фізіологія, Гігієна та екологія, Патофізіологія дозволяють сформувати у ЗО розуміння про будову 
і функціонування організму людини за фізіологічних та патологічних умов. ОК Філософія, Медична психологія, 
Медична інформатика - забезпечують здатність до аналізу та синтезу, адаптації та дії в новій ситуації, спроможність 
до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; виступають підгрунтям для формування морально-
етичних цінностей, громадянських і світоглядних якостей. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами 
забезпечується такими ОК циклу загальної підготовки, як Українська мова (за професійним спрямуванням), 
Англійська мова (за професійним спрямуванням), Латинська мова та Медична термінологія. Теоретичний зміст 
медичної галузі: основні поняття, теорії, концепції у їх нерозривному взаємозв’язку - детально і різнобічно 
розкривається під час викладання переважної більшості дисциплін, що представлені в циклі професійної 
підготовки, які забезпечують спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта, аналізувати клінічні дані й 
інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень, формують ФК, спрямовані на вирішення 
складних спеціалізованих завдань: діагностики, лікування та профілактики основних захворювань; визначення 
тактики надання екстреної медичної допомоги; планування і проведення профілактичних та протиепідемічних 
заходів щодо інфекційних хвороб; проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я 
населення; оцінювання впливу довкілля, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я 
індивідуума, сім’ї, популяції, які необхідні в подальшій професійній діяльності лікаря. Відповідні додаткові знання й 
навички студенти можуть отримати при вивченні дисциплін вибіркового циклу, що забезпечує формування у 
здобувача цілісного фахового світогляду. 
Тривалість освітньої програми – 5 років 10 місяців, що дає можливість вивчення всіх дисциплін ОПП Медицина в 
повному обсязі з достатньою кількістю клінічної підготовки та забезпечує досягнення програмних результатів 
навчання, визначених ОПП.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Право здобувача вищої освіти за ОПП щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії здійснюється 
відповідно до Закону України «Про освіту», та положень ВНУ імені Лесі Українки: Положення про організацію 
навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях; Положення про 
індивідуальний навчальний план студента; Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії 
навчання студентів; Положення про дистанційне навчання; Положення про визнання результатів навчання, 
отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті; Положення про організацію та проведення 
сертифікатних курсів; Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього 
процесу. 
Навчальний план складений відповідно до ОПП та передбачає 90 кредитів ЄКТС дисциплін вільного вибору 
студента. Структура ОПП забезпечує можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії шляхом: вільного 
вибору вибіркових навчальних дисциплін; визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО; в рамках 
формальної, неформальної та інформальної освіти; академічної мобільності. Індивідуальна освітня траєкторія 
забезпечується також вільним вибором місця проходження практики: у державних та приватних клініках, за місцем 
проживання, за місцем майбутньої професійної діяльності за погодженням із деканатом і навчальним відділом на 
підставі укладених відповідних договорів.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Право на вибір навчальних дисциплін регламентується Положенням про організацію навчального процесу на 
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_navchalnoho_protsesu_2ch_riv-niakh.pdf); 
Положенням про індивідуальний навчальний план студента (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_indyvidualnyi_navchalnyi_plan_studenta.pdf); Положенням про порядок формування індивідуальної 
траєкторії навчання студентів ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_poriadok_formuvannia_indyvidual-noi_traiektorii.pdf). Відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» освітня програма містить 25% вибіркових дисциплін (90 кредитів), що дає можливість здобувачам 
формувати індивідуальну освітню траєкторію. Процедура реалізації права здобувачів на вибір навчальних 
дисциплін за ОПП 2022 р. регламентувалася Положенням про порядок формування індивідуальної траєкторії 
навчання студентів ВНУ імені Лесі Українки. Деканат, куратор надають здобувачам вищої освіти роз’яснення щодо 
змісту ІОТ, особливостей формування індивідуального плану, доводить до їх відома перелік дисциплін за вільним 
вибором, порядок, терміни й особливості запису та формування груп для їх вивчення. Анотації, силабуси вибіркових 
дисциплін до ОПП розміщуються на сайті університету у Каталозі освітніх програм та вибіркових дисциплін 
(https://vnu.edu.ua/uk/all-educations ), що дає можливість здобувачам ознайомитися з їх переліком. Запис 
здобувачів у 2020/2021 н. р. для вивчення дисциплін вільного вибору здійснювався у ІІ семестрі, який передував 
навчальному року їх вивчення (квітень-травень). Вибір дисциплін студенти здійснюють відповідно до затвердженої 
процедури. Перелік вибіркових дисциплін та персональний склад сформованих груп затверджувався на засіданні 
деканату факультету, списки груп оприлюднювалися на дошці оголошень. Починаючи з 2021/2022 н. р. в дію 
вступило Положення про порядок формування ІОТ студентів ВНУ імені Лесі Українки (2020 р.), згідно з яким 
здобувачі 1-го курсу зможуть вибирати навчальні дисципліни із загальноуніверситетського каталогу вибіркових 
дисциплін. Студенти реалізовуватимуть своє право вибору навчальних дисциплін на початку весняного семестру 
(березень), який передує навчальному року, в якому передбачене їх вивчення. Перелік вибіркових навчальних 
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дисциплін формується за ОПП та розміщений на сайті факультету (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-
institutions/medichniy-fakultet), а повний Каталог освітніх програм та вибіркових дисциплін на сайті університету 
(https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/medicina-2020-r).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів регулюється Положенням про проведення практики студентів ВНУ імені Лесі 
Українки, програмами практик, договорами з базами практик.
Важливим елементом практичної підготовки здобувачів є набуття ФК на лабораторних заняттях з ОК біомедичного 
циклу або на базі клінічних установ для клінічних дисциплін. Освітній процес з біомедичних дисциплін передбачає 
виконання лабораторних робіт, набуття практичних навичок та навичок наукової роботи з використанням сучасного 
навчального обладнання, симуляційних класів,  віртуальних навчальних технологій 
(https://fb.watch/cPV4wtSZ8m/).
Для опанування практичних навичок сформована мережа клінічних баз, які мають потужні клінічні школи та 
оснащені сучасним обладнанням (https://fb.watch/cQzu51T3w4/). Усі клінічні ОК забезпечені відповідними 
клінічними базами. Понад 60% обсягу аудиторних годин відведено на практичну підготовку здобувачів. 
Відповідно до Стандарту в ОПП передбачено 30 кредитів на навчальні і виробничі практики: догляд за хворими; 
сестринська практика; навчальні лікарські практики з акушерства, з педіатрії, з внутрішньої медицини, з 
хірургічних хвороб; виробничі лікарські практики - практика з акушерства; з внутрішньої медицини, хірургічних 
хвороб, гінекології.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Важливими для професії лікаря є соціальні навички (soft skills), що тісно пов’язані з необхідними здобувачу 
особистісними якостями (критичність, відповідальність, системність, креативність, вміння працювати в команді, 
динамічність, вміння працювати протягом всього життя) та включенням їх у професійний контекст його роботи. 
ОПП дає можливості забезпечити набуття здобувачам вищої освіти соціальних навичок впродовж всього періоду 
навчання, а особливо при виконанні індивідуальних робіт чи завдань та при проходженні практик. Здобувачі мають 
можливість працювати у команді з різними соціальними групами, пацієнтами, молодшим та середнім медичним 
персоналом та розвивати навички лідерства. 
Важливим елементом формування соціальних навичок є системна волонтерська робота, наприклад, у Центрах 
вакцинації (https://suspilne.media/179586-v-perervah-miz-parami-v-centri-vakcinacii-u-lucku-likaram-dopomagaut-
studenti-mediki/). Волонтерська робота є складовою унікальності ОПП. В університеті розробляється авторська 
програма психологічної підтримки волонтерської діяльності, яка дозволить посилити формування у здобувачів soft 
skills під безпосереднім керівництвом психологів. 
Формування soft skills також забезпечує можливість участі здобувачів ВО у конференціях, майстер-класах, науково-
дослідній роботі. 
Значну увагу формуванню soft skills приділено у змісті авторських, розроблених в університеті для ОПП Медицина 
курсів Філософія, Англійська мова, Медична психологія.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній, однак відповідно до затвердженого у листопаді 2021 року Галузевого стандарту 
вищої освіти зі спеціальності 222 Медицина розроблено й удосконалено ОПП, яка містить у собі весь перелік 
освітніх компонентів (загальною кількістю 360 кредитів) для того, щоб забезпечити здобуття усіх програмних 
результатів навчання, опанувати  синдроми та симптоми захворювань, невідкладних станів, лабораторних та 
інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій, передбачених Додатком 3 Галузевого стандарту. ОПП 
укладена відповідно до Національної рамки кваліфікацій, згідно з якою після закінчення навчання за ОПП 
Медицина фахівець здатний виконувати професійну роботу на посадах: лікар-інтерн (код КП – 3229); лікар-стажист 
(код КП – 3221), лікар-резидент (код КП - ХХХ).

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Вимоги щодо співвіднесення обсягу окремих ОК ОПП із фактичним навантаженням здобувачів освіти (включно із 
самостійною роботою) регламентовані університетським Положенням про організацію навчального процесу на 
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях.
Навчальний план розрахований на 5 років 10 місяців навчання (360 кредитів ECTS); загальна кількість годин - 
10800, з яких аудиторна робота – 5060 год. (46,9%), самостійна робота – 5740 год. (53,1%). Співвідношення обсягів 
аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної 
навчальної дисципліни, її мети в реалізації ОПП. Для кожної ОК передбачено аудиторні академічні години та 
години для самостійної роботи студентів (аудиторної і позааудиторної). В ОПП на самостійну роботу виділено 5740 
год. (53,1 % загального навантаження), більшість з яких передбачено для циклів загальної підготовки і вільного 
вибору. Ураховуючи особливості майбутньої професійної діяльності, серед аудиторних годин переважають 
практичні та лабораторні заняття (80,3%). За результатами опитувань більшість здобувачів освіти відзначають 
відсутність перевантаження та достатню кількість годин, передбачених на самостійну роботу (https://volnu-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/poruchynskyi_andrii_vnu_edu_ua/EfLuWlDe7KNCq8E3M37kYH0BdG6bQ_zHiKsbp
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ynav9gs4Q?rtime=afTxsNEu2kg ). Середньотижневе навантаження здобувачів освіти складає 1,5 кредити ECTS (45 
год.). Навчальним планом передбачено консультації – 770 год.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Згідно із Законом України «Про освіту», Розпорядженням КМУ від 19.09.2018 р. № 660-р «Про схвалення Концепції 
підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» в університеті розроблено Положення про підготовку 
студентів з використанням елементів дуальної форми здобуття освіти  (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-
baza). Здобувач укладає тристоронній договір з університетом та підприємством щодо навчання із використанням 
елементів дуальної форми навчання та має виконувати свої зобов’язання в рамках договору. 
Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти під час реалізації ОПП Медицина, що акредитується, не 
здійснювалася. Однак, в Університеті обговорюється питання щодо розробки організаційно-методичного 
забезпечення із запровадження елементів дуальної форми здобуття освіти, що уможливить для здобувачів вищої 
освіти поєднання навчання з практичною роботою в закладах охорони здоров’я. Отже, реалізація елементів дуальної 
освіти сприятиме підвищенню якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти ОПП Медицина відповідно до 
реальних вимог ринку праці.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://vstup.vnu.edu.ua/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому розробляються щорічно відповідно до Умов прийому на навчання до ЗВО України. На 2022 р. 
Правила затверджено Вченою радою університету (28.12.2020 р., протокол № 13), згідно з якими конкурсний відбір 
на ОПП здійснюється на базі ПЗСО, на основі ОКР молодший спеціаліст / молодший бакалавр / фаховий молодший 
бакалавр. 
Інформація про особливості навчання на ОПП, наявні коефіцієнти розміщена на сайті Приймальної комісії ЗВО та в 
профорієнтаційних матеріалах (буклетах, відеороликах тощо).
Правила прийому до ВНУ імені Лесі Українки на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОПП. 
Умовами прийому та Правилами прийому визначено перелік конкурсних предметів ЗНО, встановлено вагові 
коефіцієнти предметів сертифікату ЗНО та документу про ПЗСО: Українська мова та література – 0,3; Математика 
або Хімія – 0,2; Біологія або Фізика – 0,4. Вага атестата про ПЗСО – 0,1. Вступники на базі ступеня молодшого 
спеціаліста подавали диплом молодшого спеціаліста та складали фахове випробування  із Загальної медицини – 0,5 
та подавали результати ЗНО з Української мови – 0,25 та Іноземної мови / Історії України / Математики / Біології / 
Географії / Фізики / Хімії – 0,25. Такий перелік конкурсних предметів та відповідна вага сертифіката ЗНО зумовлені 
особливістю ОПП та відповідає рівневі початкових компетентностей, потрібних для того, щоб розпочати навчання 
за цією програмою. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

У ВНУ імені Лесі Українки визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється наступними 
положеннями: Положенням про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях 
(https://ed.vnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/11/28Polozhennya_pro_org_anizatsiyu_navch._pr_otsesu_u_VNU_ред
.pdf), Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_poriadok_realizatsii_prava_na_akademichnu_mobilnist.pdf), Положенням про визнання результатів 
навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-12/7c00ef81438ad127bf5767f392c628f1.pdf). 
При переведенні, поновленні студентів до університету здійснюється перезарахування результатів навчання з ОК, 
які здобувач отримав в іншому ЗВО, на підставі академічної довідки, індивідуального навчального плану, інших 
документів. Незараховані ОК виводяться в академічну різницю, яку студент повинен ліквідувати протягом семестру.
Здобувачі вищої освіти здійснюють академічну мобільність на підставі угод про співробітництво між ВНУ імені Лесі 
Українки та іншими навчальними (науковими) закладами.
Поінформованість здобувачів про визнання РН, отриманих в інших ЗВО, забезпечується розміщенням нормативних 
документів на сайті університету, роботою деканату, кураторів академгруп ОП.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

За період реалізації ОПП Медицина поновлення студентів до університету відбувалось відповідно до чинних 
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нормативних документів та визначених процедур. Так, у 2021 році здобувач групи Мед-28 Берестюк Тарас, здобувачі 
групи Мед м/с – 38 Бабовал Наталія, Матрунчик Інна були поновлені до університету на підставі академічної 
довідки. Відповідно до визначених процедур валідування результатів формальної освіти цим здобувачам були 
перезараховані результати навчання з ОК, які вони отримали у інших ЗВО, а незараховані ОК були виведені як 
академічну різницю, яку вони повинні були ліквідувати протягом одного семестру після поновлення.   
Здобувачам, які вступали до університету на базі диплому молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра / фахового 
молодшого бакалавра (наприклад, здобувачі групи Мед м/с – 29 Прус Ірина, Галапац Наталія, Шевчук Юлія, 
Чорнобай Андрій), відповідно до визначених процедур було повністю перезараховано частину ОК; частину ОК було 
виведено як академічну різницю, яку здобувачі ліквідовують протягом семестру 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
05/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%
D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%2021-22.pdf).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про визнання 
результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені Лесі 
Українки
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-12/7c00ef81438ad127bf5767f392c628f1.pdf.
Якщо здобувач освіти отримав знання у неформальній (курси, семінари, тренінги, стажування) чи інформальній 
освіті і їх тематика, обсяг вивчення та зміст відповідають освітньому компоненту в цілому або його окремому 
розділу, змістовому модулю, темі (темам), індивідуальному завданню, курсовій роботі, контрольній роботі тощо, які 
передбачені силабусом навчальної дисципліни і проходження яких підтверджено документально (сертифікат, 
свідоцтво, посилання тощо), то зарахування результатів такого навчання здійснюється згідно із зазначеним 
Положенням. Така процедура поширюється на нормативні та вибіркові дисципліни навчального плану ОПП з 
другого семестру навчання. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, не поширюється на 
всі види атестації.
Визнання результатів навчання охоплює такі кроки: студент звертається із заявою на ім’я проректора з навчальної 
роботи та рекрутації університету з проханням про визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або 
інформальній освіті. Заяву візує декан факультету. До заяви додаються відповідні документи. Створюється 
предметна комісія, яка вивчає документи і приймає рішення. На засіданні комісії обов’язкова присутність 
здобувача.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

У ході реалізації ОП Медицина впроваджено практику визнання результатів навчання, набутих у неформальній 
освіті. Так, наприклад, здобувачам групи Мед м/с – 38 Лисюку Олегу, Гогулі Олені, Куцик Владиславі відповідно до 
силабусу були зараховані окремі теми ОК Фізіологія за волонтерську роботу у Центрах вакцинації міста Луцька.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

У таблиці 3 наведено матрицю відповідності по кожному освітньому компоненту (ОК) методів навчання і 
оцінювання програмним результатам навчання (ПРН). Методи навчання відповідають положенням дидактики 
вищої школи, враховують особливості знань з медицини, змісту навчальних дисциплін, спираються на принципи 
особистісноорієнтованого навчання та інтерактивні методи навчання. Також враховано побажання та рекомендації 
стейкхолдерів – МОЗ, закладів охорони здоров’я міста і області. Зокрема, у процесі проведення занять викладачі 
віддають перевагу активним методам навчання, репродуктивному – для формування базових знань, частково-
пошуковому та дослідницькому – для формування поглиблених знань. Методи оцінювання враховують необхідність 
визначення ефективності навчання за внутрішніми і зовнішніми критеріями. Внутрішні критерії враховують 
успішність навчання й академічну успішність, а також якість знань і рівень напрацювання навичок і вмінь, рівень 
розвитку здобувача, рівень навченості. Академічну успішність студента визначають за ступенем збігу реальних і 
запланованих результатів освітньої діяльності, відповідно до рівня досягнення програмних результатів навчання. 
Академічну успішність фіксують відповідною кількістю балів. Освітній процес у ВНУ імені Лесі Українки 
регламентується університетським Положенням про організацію навчального процесу 
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_navchalnoho_prot-sesu_2ch_rivniakh.pdf 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентроване навчання побудоване на командно орієнтованих та проблемно орієнтованих підходах у 
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освітньому процесі, які є формами активного колаборативного навчання. Вказані підходи, наприклад, 
використовуються при викладанні клінічних дисциплін під час відпрацювання навичок командної роботи лікарів 
різних спеціальностей, при розборі клінічних випадків.
Студенти мають право вибору навчальних дисциплін; брати участь в програмах академічної мобільності; 
отримувати додаткові бали за виконання індивідуальних завдань; мають певну свободу при відпрацюванні 
компонентів виробничої практики; при вивченні іноземної мови група поділяється на підгрупи в залежності від 
рівня підготовки студентів тощо. Студентам забезпечено доступ до навчальних, навчально-методичних та інших 
матеріалів, що застосовуються у навчальному процесі. Зокрема, усі здобувачі ОПП повністю забезпечені 
підручниками з усіх ОК, що дозволяє оптимізувати самостійну роботу кожного студента. Матеріали розташовано у 
репозитарії ВНУ імені Лесі Українки, до якого студенти мають доступ цілодобово. В університеті діє система 
дистанційного навчання Moodle, Office 365, Open Test. У ВНУ імені Лесі Українки ефективно діє студентське 
самоврядування що, зокрема, сприяє навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів. Регулярно проводиться 
дослідження якості освітнього процесу (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/medychnyy-fakultet).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на академічну свободу, включаючи свободу 
викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, 
методів і засобів навчання. Дотримання принципів академічної свободи є однією з пріоритетних засад діяльності 
університету. Світоглядні, релігійні, політичні погляди НПП не впливають на реалізацію здобувачами освіти 
академічної свободи (https://vnu.edu.ua/uk/public-information/pravila-vnutrishnogo-rozporyadku-snu-imeni-lesi-
ukrayinki). Дотримання принципу академічної свободи реалізується шляхом забезпечення умов самостійності та 
незалежності учасників освітнього процесу. Академічна свобода полягає в самостійному виборі викладачами форм, 
методів викладання та формату представлення матеріалу, з урахуванням думки здобувачів вищої освіти та 
роботодавців. Освітні компоненти не фокусуються лише на одній компетентності, дають можливість здобувачам 
вищої освіти на мультиваріабельність поглядів на проблему, розвивають мислення через критичне ставлення до 
професійних обов’язків. Усім учасникам ОПП забезпечене безкоштовне користування інформаційними ресурсами, 
послугами підрозділів, бібліотеки; право участі в колегіальних органах управління. Результати анкетування 
здобувачів освіти підтвердили свободу вибору форм і методів навчання та викладання 
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/medychnyy-fakultet).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://ed.vnu.edu.ua/71-2) учасники освітнього процесу 
своєчасно отримують інформацію про цілі, зміст, очікувані результати навчання, порядок і критерії оцінювання у 
межах ОК програми. Здобувачі ВО інформацію про зміст ОК (мету дисципліни, ПРН, форми й методи роботи, 
можливості зарахування результатів неформальної освіти, академічну доброчесність тощо) отримують на першому 
занятті. На початку навчального року на організаційних студентських зборах надається загальна інформацію про 
ОК, зміст вибіркових дисциплін. Затверджені програми/силабуси ОК розміщені на сайті факультету 
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/medichniy-fakultet) та університету в Каталозі освітніх програм та 
вибіркових дисциплін (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations). Для надання необхідної інформації про ОК 
використовуються платформи дистанційного навчання (Moodlе, Office 365). В університеті створено електронний 
розклад http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi. Порядок і критерії оцінювання визначаються Положенням про 
поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_potochne_pidsumkove_otsiniuvannia_znan.pdf).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Під час навчання студенти не тільки одержують новітню науково-технічну інформацію від викладачів на лекційних, 
практичних заняттях і виробничих практиках, але й беруть участь у наукових дослідженнях. На ОПП поширені такі 
види НДР студентів, як: дослідження, пов’язані з виконанням навчальних завдань, робота в студентських наукових 
гуртках, участь у виконанні наукових досліджень. 
(http://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B
0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5
%D0%B7%D1%83).
Зокрема, здобувачі ОПП виконують наукові дослідження в рамках актуальних тем, зокрема дослідження структури 
органів нюху при COVID-19, вплив факторів зовнішнього середовища різної етіології на системи організму людини.
Під час реалізації ОПП використовуються наступні форми та методи залучення здобувачів до наукової діяльності: 
- виконання завдань з науково-творчою складовою у процесі вивчення профільних дисциплін; 
- виступи з результатами досліджень на студентських наукових конференціях різного рівня; 
- публікація результатів наукових досліджень студентів;
- участь у виставках наукових досягнень під час університетських, міських, всеукраїнських заходів тощо; 
- виконання завдань дослідницького характеру та наукові звіти в період виробничої практики.
Участь у заходах підтверджується відповідними документами – сертифікатами учасника, грамотами, збірниками 
тез, фотозвітами заходів тощо.
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Так, наприклад, Борис Максим, Римарук Олександр, Сирота Марія брали участь з доповідями та мають публікації у 
матеріалах конференції «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи дослідження» (2021 р.) 
(https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Moloda-nauka2021skachana_compressed.pdf)
Студентка Марія Сирота зайняла друге місце у категорії «Мікроскопія» в українській частині Конкурсу наукових 
зображень – 2021. (https://l.facebook.com/l.php?
u=https%3A%2F%2Fblog.wikimedia.org.ua%2F2022%2F02%2F11%2Fscience-competition-
results%2F%3Ffbclid%3DIwAR0cx40OV9nYFi5_AcIsqkdhEmPZZnR9DuMHkR-
w8FlelgVnqIFYYQZ05Q0&h=AT0_fKHXvVHbCTUae-
GpUhhWgEAN6fELm0nFzg5QykP2VJY4DKxhzQU7ybArX4b4n3uImp6jSIem347XAUGKQCgxjLoBtU6vbM4DbFDiP37m4
pXExtzhmiStDusKE8Cx3SJC&__tn__=-UK-
R&c[0]=AT3JmMxMZcsvCAuGgTF6LTZnHp07uycp76B4CTRg7cAcEXSppwSB4-
QAIp5U2LiOEoXWZJ2Dvv1JWOWM9sdvcyAN9gPwMX9GcPLeHFoX1MMRtlCWyhYCVPW2TYdvSQ4gNIDcKlVymyIayfZ
8N0Kph74BmTZ6DWjojzrN2MWeksxrekq-Hd5OfcdN5RuJbqgmA9FfVg).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Згідно з Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі 
Українки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-11/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi.pdf) 
рекомендовано оновлювати та розширювати знання, формувати нові професійні компетенції і компетентності в 
науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності, розвивати навички використання інноваційних 
технологій, форм, методів та засобів навчання.
Зміст ОК ОПП оновлюється на основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі охорони здоров’я. До лекцій та 
практичних занять вноситься матеріал на основі нових наукових даних щодо причин та механізмів хвороб, методів 
діагностики і лікування, лікарських засобів. Викладачі клінічних кафедр водночас є практикуючими лікарями, 
виконують клінічну роботу та регулярно проходять підвищення кваліфікації та атестацію як лікарі-практики. За 
результатами наукових досліджень, лікарської практики та підвищення кваліфікації оновлюються методичні та 
навчальні матеріали навчальних дисциплін, що відображається у звітах, робочих програма/силабусах, дидактичних 
матеріалах. Також НПП постійно беруть участь у науково-методичних та науково-практичних конференціях, 
семінарах та інших заходах за фахом. 
Наприклад, до ОК Патоморфологія під час оновлення додані відомості про патоморфологічну картину змін 
внутрішніх органів при COVID-19, які отримані на власній клінічній базі. Багаторічний методичний досвід 
викладачів, їх робота у авторських колективах із розробки та видання сучасних підручників дозволяють оперативно, 
з використанням найсучасніших наукових даних, готувати силабуси ОК та навчально-методичні матеріали до них. 
Наприклад, професор В. Пикалюк є автором тритомного видання з анатомії людини (2021 року).
Викладачі ОПП кафедри анатомії людини (Пикалюк В.С., Шевчук Т.Я.) у 2021 році пройшли наукове стажування у 
Сумському державному університеті на кафедрі морфології за дисциплінами Анатомія людини та нормальна 
анатомія людини, брали участь у семінарі «Компетентнісне електронне навчання й менеджмент в університеті» на 
базі ВНУ імені Лесі Українки. 
ОК оновлюються відповідно до власних наукових розробок. ОК Офтальмологія містить оновлені власні наукові 
результати з діагностики та лікування захворювань сітківки ока людини, які опубліковані у міжнародних індекс-
цитованих журналах та подані на отримання патенту.
Досвід участі І. Кузнєцова у міжнародній програмі Фулбрайта використаний при оновленні ОК Медична 
інформатика.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Одним із головних напрямків розвитку університету є інтернаціоналізація діяльності 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/Strategy_VNU.pdf), яка регламентується Положенням про порядок 
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу (https://tinyurl.com/49haz2cb). 
Інтернаціоналізація у ЗВО є комплексною і передбачає сприяння академічній мобільності викладачів та студентів, 
виконання наукових досліджень, участь у міжнародних грантових програмах, форумах тощо. НПП публікують свій 
доробок у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science, мають 
сформовані профілі науковців у Google Scholar і ORCID, беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, 
конгресах (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/medychnyy-fakultet).
Так, Кузнєцов І. є учасником програми Фулбрайта, 2022 рік; Моренко А. – програми ЄС ERASMUS+. Університет 
організовує І Волинський хірургічний форум з міжнародною участю (Перелік проведення наукових конференцій з 
проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2022 рік (№ 447).
Кафедра гістології та медичної біології співпрацює з Університетом ветеринарної медицини та фармацевтичних 
наук (Брно, Чехія); співробітники і студенти є переможцями конкурсів наукової мікрофотографії. Проаналізовано 
власний досвід викладання фахової англійської мови у контексті підготовки до державної атестації, підготовлено 
статтю, яка подана до журналу «Teaching and learning in medicine» (Q1).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Сторінка 13



Поточний та підсумковий контроль здійснюється відповідно до графіка навчального процесу та силабусів ОК і 
регламентується Положенням про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про організацію навчального процесу на заочній 
формі навчання у ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів 
ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі 
комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про державну екзаменаційну комісію щодо 
атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти, Положенням про 
дистанційне навчання у ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza).
Формат проведення контрольних заходів у межах ОК обирається викладачем залежно від програмних результатів 
навчання. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, семінарських і лабораторних занять у 
формі усного та письмового опитування, захисту практичних/лабораторних робіт, виступів на практичних заняттях, 
тестування (у т. ч. з використанням платформ Open Test, Moodle, Office 365), оцінювання самостійної роботи. 
Підсумковий контроль проводиться у формі модульного, підсумкового контролю, семестрового заліку та екзамену, 
захисту звітів з практики, атестації. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Максимальна кількість балів за поточний контроль – 40, за підсумковий контроль – 60. Підсумковий модульний 
контроль проводиться у формі письмових модульних контрольних робіт або письмового чи комп’ютерного 
тестування. Семестрові заліки та екзамени проводяться в усній чи письмовій формі, або у формі комп’ютерного 
тестування. Залік виставляється за умови, якщо студент виконав усі види навчальної роботи, які визначені 
силабусом навчальної дисципліни, та отримав не менше, ніж 60 балів. Після повного засвоєння здобувачами змісту 
ОПП проводиться атестація у вигляді єдиного кваліфікаційного іспиту. Повторне складання заліків або екзаменів з 
кожної навчальної дисципліни (ліквідація академічної заборгованості) дозволяється не більше 2-ох разів. Критерії 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти є чіткими та зрозумілими. В рамках опитування Освіта 
очима студентів у 2021 р. більшість здобувачів підтвердили це, вказали, що з інформацією щодо оцінювання їх 
ознайомлює викладач, а також про критерії оцінювання мають можливість дізнатися з силабусів, що розміщені на 
сайті ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
05/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%
D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%2021-22.pdf).

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень магістрів 
забезпечуються доступністю силабусів навчальних дисциплін, у яких чітко прописані форми контрольних заходів і 
критерії оцінювання (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/biologiya-2020-r), та нормативних документів, що 
регламентують проведення цих заходів: Положення про організацію навчального процесу на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки, Положення про організацію 
навчального процесу на заочній формі навчання у ВНУ імені Лесі Українки, Положення про поточне та підсумкове 
оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі Українки, Положення про організацію і проведення поточного і 
підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки, Положення про державну 
екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 
освіти (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). Детальну інформацію та/або роз’яснення щодо форм та 
змісту контрольних заходів із дисципліни, методики виконання завдань здобувачі отримують безпосередньо від 
викладачів на першому занятті. Чіткість структури та змістове наповнення контрольних заходів на всіх рівнях дає 
змогу досягнути необхідних результатів навчання відповідно до ОП.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання прописана у силабусах ОК і доводиться до 
відома здобувачів вищої освіти викладачем на першому занятті. Інформацію щодо форм та часу проведення 
поточного контролю та модульних контрольних робіт, які передбачені силабусом ОК, викладачі повідомляють 
студентам, як правило, напередодні завершення змістового модуля у терміни, передбачені графіком навчального 
процесу або розкладом занять. Форми підсумкового контролю та час їх проведення (заліки, екзамени, захисти 
практик) зазначені у розкладі заліково-екзаменаційної сесії, який оприлюднений на вебсторінці медичного 
факультету https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/medichniy-fakultet, а паперовий варіант розміщується на 
дошці оголошень за місяць до початку сесії. Під час дистанційного навчання інформація щодо термінів проведення 
поточних контрольних заходів та модульних контрольних робіт міститься на вебресурсах навчальних дисциплін, 
зокрема в Moodle та Microsoft Office.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація здобувачів ОПП Медицина здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Єдиний 
державний кваліфікаційний іспит здійснюється відповідно до Порядку здійснення єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань Охорона 
здоров’я. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Атестація здійснюється у повній відповідності до Галузевого стандарту спеціальності 222 Медицина для другого 
(магістерського) рівня освіти (наказ МОН №1197 від 08.11.2021 р.).
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Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію навчального процесу на 
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://tinyurl.com/p89hxfpz), Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі 
Українки (https://tinyurl.com/sshzpuum) та Положенням про організацію і проведення поточного і підсумкового 
контролю у формі комп’ютерного тестування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 
(https://tinyurl.com/5b8c5f67). Усі Положення розміщено на сайті університету і є у вільному доступі. У разі 
змішаного/з використанням дистанційних технологій навчання контрольні заходи регулюються Тимчасовим 
порядком організації і проведення в дистанційному режимі заліково-екзаменаційної сесії та державної атестації 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Tymchasovyi_poriadok_dystantsiinomu_rezhymi_sesii.pdf).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність та неупередженість екзаменаторів в університеті забезпечуються завдяки процедурі прозорого 
підсумкового оцінювання, яка передбачає сумування балів за поточний (максимум 40) і модульний (максимум 60) 
контроль. Якщо підсумкова оцінка з дисципліни становить не менше 75 балів (для екзамену) і 60 балів (для заліку), 
за згодою студента та відповідно до вимог силабуса вона може бути зарахована як підсумкова. У випадку, коли 
студент не набрав достатньої кількості балів або бажає підвищити рейтинг, він складає залік або іспит у формі, 
передбаченій у силабусі навчальної дисципліни, що дає здобувачу право на об’єктивне оцінювання. 
Оскаржити необ’єктивність викладача здобувач вищої освіти може під час складання екзамену або заліку комісії, до 
складу якої входять декан і завідувач кафедри, або шляхом апеляції у випадку комп’ютерного тестування. 
Врегулювання конфліктів у навчальному процесі здійснюється згідно з Положенням про порядок і процедури 
вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021- 
02/Polozhennia_poriadok_vyrishennia_konfliktnykh_sytuatsii.pdf. Студенти мають змогу повідомити про конфліктні 
ситуації через скриньку довіри медичного факультету на сайті 
https://docs.google.com/forms/d/1Rm3x9lFSMxMYXZpfBynB93xDaaUPCFm10IKVKzxUTv8/viewform?
edit_requested=true . Упродовж усього періоду дії ОПП конфліктних ситуацій, пов’язаних з необ’єктивністю 
викладачів при проведенні процедури контрольних заходів, виявлено не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі Українки 
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/11_Polozh_pro_otzin_Ред_ред.pdf здобувачам на рівні поточного 
контрольного оцінювання надається право на перескладання форм контрольних робіт у разі отримання негативної 
оцінки та на виконання додаткових форм контрольних заходів під час складання заліків/екзаменів. Здобувач може 
відмовитися від оцінки за модульний контроль з можливістю подальшого складання заліків/екзаменів. Відповідно 
до Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) 
рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
https://ed.vnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/11/28Polozhennya_pro_org_anizatsiyu_navch._pr_otsesu_u_VNU_ред.
pdf повторне складання заліків/екзаменів допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: один раз 
викладачеві, другий – комісії, яка створюється деканом факультету. У разі, якщо здобувач без поважних причин не 
пройшов семестровий контроль згідно із графіком, то він може бути перенесений не більш, як на один місяць.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів в університеті регулюється 
Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про 
державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий 
(магістерський) рівні освіти та Положенням про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у 
формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza) і 
Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://tinyurl.com/2vvafn88). У випадку виникнення конфліктної ситуації, пов’язаної із процедурою проведення 
або результатами оцінювання контрольних заходів, здобувач освіти має право оскаржити їх шляхом подання 
письмового звернення на ім’я декана факультету або ректора університету. За необхідності створюється комісія у 
складі декана, завідувача кафедри та викладача, результати діяльності якого оскаржуються. Комісія проводить 
розгляд звернення студента і приймає відповідне рішення. 
Конфліктні ситуації, які були пов'язані з оцінюванням контрольних заходів, на ОПП не виникали.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності у ВНУ імені Лесі Українки регламентовані 
наступним рядом нормативних документів університету: Статутом ВНУ імені Лесі Українки 
https://vnu.edu.ua/uk/statut-snu-imeni-lesi-ukrayinki, Кодексом академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки 
https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeksakademichnoyi-dobrochesnosti.pdf, Положенням про комітет 
з етики наукових досліджень ВНУ імені Лесі Українки https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/.pdf, 
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Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату ВНУ імені Лесі Українки 
(https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/polozhennya-pro-antyplagiat.pdf), Положенням про випускні 
кваліфікаційні роботи (проєкти) ВНУ імені Лесі Українки https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/.pdf. 
Інформація щодо питань політики, стандартів і процедури дотримання академічної доброчесності у ЗВО 
систематично передається здобувачам представниками деканату, студентської ради, кураторами академічних груп.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Волинський національний університет імені Лесі Українки є фіналістом серед 153 закладів вищої освіти України та 
бере участь у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», що ініціюють Американські ради з 
міжнародної освіти (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/universitet-stav-finalistom-proektu-iniciativa-akademichnoi-
dobrochesnosti-ta.). Згідно із Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату 30.09.2021 р. 
ЗВО підписаний договір з фірмою ТзОВ «Плагіат» (№367У-17В) на використання програми StrikePlagiarism. 
Здобувачів освіти на всіх етапах освітнього процесу інформують щодо неприпустимості прояву академічної 
недоброчесності (недопустимість списування, виконання завдань за іншу особу, плагіювання, компіляцій, 
виконання робіт на замовлення чи подання таких робіт як результату власних досліджень тощо). Перевірка 
письмових робіт з метою виявлення текстових та інших запозичень без коректних посилань проводиться керівником 
наукової роботи. 
Питання академічної доброчесності періодично обговорюються на засіданнях кафедр/вченій раді факультету, 
студентською радою.
За результатами опитування здобувачів ОПП у 2021 році встановлено, що переважна більшість респондентів 
основним інструментом протидії порушенню академічної доброчесності вважають повторне проходження 
оцінювання.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності здійснюється відповідно до Кодексу академічної доброчесності 
університету (https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf). 
На сайті створено вкладку «Академічна доброчесність» (https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/), яка 
постійно оновлюється актуальними інформаційними та методичними матеріалами, присвяченими питанням 
корпоративної культури та переваг чесного навчання, інформаційної грамотності, попередженню плагіату; 
проводиться розробка матеріалів, присвячених популяризації принципів академічної доброчесності серед усіх 
учасників освітнього процесу.
Інформаційно-консультативний супровід здобувачів освіти відбувається через створення відповідних ресурсів на 
сайті бібліотеки, проведення семінарів, організацію популяризаційних та інформаційно-технологічних заходів 
(тренінги, семінари, відкриті лекції, навчальні модулі з академічного письма та етики академічних взаємовідносин) 
(https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/novyny/). 
Популяризація академічної доброчесності здійснюється деканом та його заступниками під час засідань старостату та 
на зборах груп, курсів та студентів факультету загалом, куратором НТАіС під час зборів Товариства аспірантів і 
студентів факультету, кураторами академгруп під час бесід зі студентами, викладачами на лекційних та практичних 
заняттях та засіданнях проблемних груп. Дієвим засобом її популяризації є прозора та об’єктивна система 
оцінювання знань студентів.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

В університеті відповідно до Кодексу академічної доброчесності 
https://ra.vnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf передбачено 
відповідальність за порушення академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 
працівників. Відповідальність за порушення академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); відрахування з університету; позбавлення 
академічної стипендії. 
При виявленні викладачем факту списування під час виконання студентом контрольних, практичних, самостійних 
та інших видів робіт та форм контролю, завдання повертаються на доопрацювання та повторне проходження 
оцінювання (контрольна робота, іспит, залік). 
Фактів, які свідчать про порушення академічної доброчесності на ОПП, виявлено не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

На посади науково-педагогічних працівників відбір здійснюється згідно з університетськими Порядком проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 
трудових договорів (контрактів): https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-11/Положення.pdf та Положенням про 
порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на посади науково-педагогічних 
працівників. Конкурсний відбір здійснюється відкрито і публічно. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та 
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умови його проведення оприлюднюються на офіційному вебсайті ЗВО у вкладці Вакансії 
(https://vnu.edu.ua/uk/vakansiyi). Необхідний рівень професіоналізму НПП під час конкурсного добору 
забезпечується шляхом врахування академічної та професійної кваліфікації претендентів, їх відповідності 
кваліфікаційним вимогам, рівня наукової активності, рейтингу НПП тощо 
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_pro_vymohy_n_posady.pdf. Кандидатури обговорюються 
на засіданні кафедри, розглядаються на вченій раді медичного факультету та на засіданні конкурсної комісії 
університету з метою визначення відповідності фаху, професіоналізму  НПП та можливостей забезпечити 
реалізацію ОПП. До реалізації ОПП Медицина для забезпечення програмних результатів навчання залучаються 
фахівці, які мають відповідну базову освіту та професійну кваліфікацію, належний рівень відповідності Ліцензійним 
умовам.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Група забезпечення ОПП постійно підтримує контакт із роботодавцями, залучаючи їх до розробки і оновлення 
ОПП, оцінювання якості освітнього процесу, проведення спільних заходів, таких як зустрічі зі стейкхолдерами та 
фахівцями лікувально-профілактичних закладів міста та області. Керівники закладів охорони здоров’я Волинської 
області, з якими підписані угоди про створення клінічних баз, забезпечують належні умови для проведення 
практичних занять із клінічних ОК, забезпечують навчальні і виробничі практики. 
За участі Волинської обласної ради підписані тристоронні угоди між ЗВО, радою та лікарнями про створення 
клінічних баз університету. Волинська обласна рада згідно з  угодою має повноваження з контролю за реалізацією 
ОПП і обов’язки із забезпечення розвитку клінічних баз університету (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
03/дог.%20з%20обл.%20клінікою.pdf).
Роботодавці беруть участь у процедурах моніторингу та оновлення ОПП. Рецензували ОПП Бринчук В.О. – в.о. 
директора КП «Волинське обласне патологоанатомічне бюро»; Вітер В.С. – генеральний директор Ковельського 
міськрайонного територіального медичного об’єднання; Горавська І.І. – генеральний директор КП «Волинське 
обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства»; Дудар О.В. – в.о. директора КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня»; Тимощук Л.А. – заступник голови Волинської обласної державної 
адміністрації (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/medytsyna-2020-r-zi-zminamy-2022-r).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

У відповідності до статті 53-1 Закону України «Про вищу освіту» до реалізації ОПП залучені професіонали-
практики, експерти галузі, представники роботодавців, які за основним місцем роботи займаються медичною 
діяльністю  і можуть брати участь в освітньому процесі. Так, до викладання відповідних ОК, розробки їх навчально-
методичного забезпечення залучено Галея М.М., д.мед.наук, медичного директора з хірургічної допомоги КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня Волинської обласної ради (КП ВОКЛ)», Ульянову Н.А. д.мед.н., професора, 
завідувачку обласного офтальмологічного центру КП ВОКЛ, голову групи експертів з офтальмології Управління 
охорони здоров'я Волинської обласної адміністрації; Шульгу О.Д., д.мед.н., завідувачку відділення неврології КП 
ВОКЛ, експерта зі спеціальності неврологія Управління охорони здоров'я Волинської обласної адміністрації, Філя 
А.Ю. д.мед.н., професора, завідувача Волинського обласного центру ортопедії, травматології та артроскопії КП 
ВОКЛ; Колихана В.П. к.мед.н., лікаря-нейрохірурга вищої категорії, завідувача відділення нейрохірургії КП 
«Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади», Криштальську А.Т., лікаря вищої категорії, 
завідувачку відділення гострої, післягострої та амбулаторної реабілітації КП «Волинський обласний госпіталь 
ветеранів війни», Порчук Г.В., завідувачку фізіотерапевтичного відділення КП ВОКЛ.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

У ЗВО процедура підвищення кваліфікації та стажування викладачів регламентуються Положенням про 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-11/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi.pdf. Перелік необхідних 
документів для проходження стажування висвітлено на сайті у вільному доступі https://ra.vnu.edu.ua/viddil-
aspirantury-i-doktorantury/stazhuvannya/. Дотримуючись принципів академічної свободи, кожен НПП має право 
обирати місце, тематику, форму і строки підвищення кваліфікації. Викладачі проходять підвищення кваліфікації, 
стажування в українських і закордонних ЗВО, з якими укладено угоди, або в рамках діючих грантових програм. Усі 
НПП, що викладають на ОПП, пройшли підвищення кваліфікації, зокрема: Кузнєцов І.П. - Університет Перд'ю, 
США; Якобсон О.О - Карлов університет, реабілітаційна клініка «Кладруби»(Чехія), Степанюк Я.В. – Харківський 
національний медичний університет. Для викладачів медичного факультету, які за основним місцем роботи 
займаються медичною діяльністю, розроблено і проведено курси підвищення кваліфікації у сфері педагогічної 
майстерності, зокрема, з підготовки навчально-методичного забезпечення ОК та використання практично-
орієнтованого підходу при викладанні клінічних дисциплін. Університет сприяє професійному розвитку викладачів 
через їх участь в експертних комісіях, спеціалізованих вчених радах, наукових радах, у редколегіях фахових видань, 
членство в асоціаціях.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Згідно з Колективним договором до працівників за зразкове виконання обов’язків, новаторство у праці, виконання 
держтем, грантів та інші досягнення можуть застосовуватись заохочення: подяка, преміювання, нагородження 
цінним подарунком, грамотою, нагрудним знаком (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/Koldog20201-
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2025new.pdf). 
Матеріальне стимулювання розвитку викладацької майстерності проводиться відповідно до Положення про 
встановлення надбавок і доплат працівникам університету (додаток 4 до Колективного договору, с.25). Передбачено 
преміювання науково-педагогічних працівників за результатами щорічного рейтингового оцінювання викладачів 
університету відповідно до університетського Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних 
працівників (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_reitynhove_otsiniuvannia.pdf), результати 
якого оприлюднюються на сайті ЗВО. Розмір доплати залежить від абсолютного значення рейтингу викладача.
У Колективному договорі між університетом та профспілковою організацією передбачене також заохочення 
наукової та інноваційної діяльності через оплату відрядження; витрат, пов’язаних із захистом докторських 
дисертацій тощо. Відповідно до Постанови про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 
відпусток ttps://vnu.edu.ua/uk/pro-umovi-trivalosti-tvorchih-vidpustok НПП за поданням кафедри може надаватись 
творча відпустка зі збереженням посади та заробітної плати для завершення дисертації або наукової праці.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Аудиторний фонд медичного факультету знаходиться у чотирьох корпусах: корпус С (526,3 м2),  корпус G (418,2 м2), 
приміщення санаторію-профілакторію (201 м2),  корпус A (ауд. 406).  У ЗВО укладені договори з медичними 
закладами Луцька для організації роботи клінічних кафедр. У 2021 році Державний фонд регіонального розвитку 
ухвалив фінансувати ремонт третього поверху корпусу С площею понад 1200 м2  (12,8 млн. грн.). При навчанні 
використовується симуляційний клас з фантомами. В 2020 році відремонтовано гуртожиток №3, де проживають ЗО 
ОПП. Лабораторії факультету забезпечені сучасним  обладнанням (система анатомічної візуалізації Briolight 
(https://www.dzo.com.ua/tenders/9882768); мікроскоп ZEISS Primo Star 3 з програмним забезпеченням 
(https://www.dzo.com.ua/tenders/12965329), програма «Віртуальна фізіологія» 
(https://www.dzo.com.ua/tenders/12939433). Здобувачі мають доступ до Office 365 та Moodle. Бібліотека має власний 
електронний каталог та репозитарій (фонд біблітотеки - понад 845 тисяч примірників, репозитарій містить понад 19 
тисяч документів). Є постійний доступ до Scopus та Web of Science. Навчальна література закуплена на суму 245550 
грн. (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-08-006627-c https://www.dzo.com.ua/tenders/12392722 
https://www.dzo.com.ua/tenders/12405419 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-008827-b). ЗО 
використовують електронний розклад занять (ПС-Розклад). В університеті діє Коворкінг-центр «Академ-Бізнес 
ХАБ», Інклюзивний хаб. Корпуси обладнані пандусами, функціонують гардероби та їдальні.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище університету дозволяє реалізувати ОПП завдяки продуманому і раціональному використанню 
аудиторного фонду, комп’ютерних класів, фондів бібліотеки, спортивних залів, стадіонів, навчального обладнання, 
електронному розкладу, організації роботи клінічних кафедр, наукової роботи, волонтерського руху та 
студентського самоврядування. За 2019-2022 рр. на факультет закуплено предметів та матеріалів і обладнання на 
суму понад 1800000 грн. На базі наукових лабораторій функціонують наукові проблемні групи. НТАіС факультету 
координує наукову роботу, щорічно організовує роботу секції «Медицина» конференції «Молода наука Волині: 
пріоритети та перспективи досліджень». Студенти щорічно беруть участь у конкурсі наукових фотографій Wiki 
Science Competition 2021 in Ukraine. В  2021 році в категорії Мікроскопія студентка Марія Сирота отримала 2 місце. 
Здобувачам створені умови для реалізації творчого потенціалу через участь у творчих гуртках Центру культури і 
дозвілля. Для підтримання фізичного здоров’я здобувачі відвідують спортивні секції, стадіони, оздоровлюються на 
базі практик-таборі «Гарт». Здобувачі мають можливість підвищувати рівень мовної компетентності у мовних 
центрах «Світ», «CLEVER»,  Гете-Інституті та інших центрах вивчення іноземних мов при ЗВО. Реалізацію потреб та 
інтересів здобувачів вищої освіти забезпечують коворкінг, спортивні секції, творчі гуртки, численні культурно-
масові заходи, які організовує Центр культури і дозвілля. В університеті функціонує Центр волонтерів.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Університет створює безпечне для життя і здоров’я студентів освітнє середовище, керуючись Законом України «Про 
охорону праці», «Про вищу освіту», Правилами внутрішнього розпорядку, Статутом Університету. 
Статутом університету передбачено, що всі особи, які навчаються, повинні виконувати вимоги з охорони праці, 
техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 
інструкціями.  
Створення комфортного середовища навчання та проживання, вирішення психологічних конфліктів реалізується 
через інститут кураторства та органами студентського самоврядування (Положення про студентське 
самоврядування). 
В університеті здійснюється психологічна робота (Положення про психологічну допомогу у Волинському 
національному університету імені Лесі Українки), застосовуються світові рекомендації до збереження психічного 
здоров’я студентів. Для студентів ОП проведено семінари з елементами тренінгу «Психологічна адаптація студентів 
до навчального середовища в університеті» та «Психологічна підготовка до сесії».
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Відповідно до Наказу МОН України вжито заходи щодо забезпечення захисту учасників освітнього процесу, 
облаштовано укриття, куди евакуйовують персонал під час сигналу тривоги.  Викладачі ознайомлені із 
Рекомендаціями щодо запровадження змішаного навчання у закладах передфахової вищої та вищої освіти, що 
допомагає організувати якісний та безпечний процес навчання.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Порядок доступу до публічної інформації в університеті регулюється Положенням про забезпечення доступу до 
публічної інформації. Освітню та інформаційну підтримку здобувачів здійснює деканат, оприлюднюючи 
електронний розклад http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi, розміщуючи інформацію про розклад занять, сесій, 
атестації тощо на дошці оголошень та вебсторінках університету  та факультету https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-
institutions/medichniy-fakultet. Організаційна підтримка проводиться деканатом (видача довідок-викликів на сесію, 
організація навчально-методичної роботи), планово-фінансовим відділом (надає інформацію про вартість 
навчання), відділом молодіжної політики та соціальної роботи (організація та проведення дозвілля) 
https://vnu.edu.ua/uk/articles/nakaz-pro-pochatok-2020-2021-navchalnogo-roku. Консультативну підтримку здійснює 
відділ молодіжної політики та соціальної роботи (надання інформації про вакансії тимчасової та постійної роботи 
для працевлаштування випускників і студентів у різних сферах (банк вакансій), роз’яснювальна робота щодо 
законодавчих і нормативно-правових актів державного регулювання зайнятості та трудових відносин, підготовка до 
співбесіди та стресового інтерв’ю з працедавцем) та Психологічна служба (інформаційно-просвітницькі лекції). 
Серед засобів соціальної підтримки здобувачі вказували на важливість існування Скриньки довіри 
https://docs.google.com/forms/d/1Rm3x9lFSMxMYXZpfBynB93xDaaUPCFm10IKVKzxUTv8/viewform?
edit_requested=true, наявність соціальної стипендії. Соціальну підтримку також реалізують первинна профспілкова 
організація студентів університету, відділ молодіжної політики та соціальної роботи та адміністрація студентського 
містечка. Ефективність, достатність та якість освітньої, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки 
підтверджують результати проведених опитувань, зокрема, результати звіту онлайн-опитування студентів Освіта 
очима студентів https://volnu-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/poruchynskyi_andrii_vnu_edu_ua/EfLuWlDe7KNCq8E3M37kYH0BdG6bQ_zHiKsbp
ynav9gs4Q?e=1sijrU.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Згідно з ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та Правилами прийому до 
університету проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку рекомендуються до 
зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти: особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пп. 10-14 
статті 7 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи, яким ЗУ «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до 
державних ЗВО за результатами співбесіди; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). У рамках університету функціонує 
реабілітаційна клініка https://vnu.edu.ua/uk/reabilitaciyna-klinika-volinskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-lesi-
ukrainki, яка надає допомогу пацієнтам із порушенням опорно-рухового апарату. Згідно з Правилами внутрішнього 
розпорядку ВНУ імені Лесі Українки особи з особливими потребами мають право на: навчально-реабілітаційний 
супровід; вільний доступ до інфраструктури університету згідно з медико-соціальними показниками; реалізацію 
права отримання соціальної стипендії. У рамках реалізації стратегії розвитку університету до 2022 р. пандусами 
облаштовані навчальні корпуси №1 (В), №2 (С), №3 (А), №4 (Д), №5 (Е), №7 (G), №8 (Н) (https://goo.su/7Em).

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Запобігання корупційним явищам в університеті здійснюється згідно з антикорупційним законодавством 
https://vnu.edu.ua/uk/antikorupciyne-zakonodavstvo в рамках Антикорупційної програми та регламентовано наказом 
ректора Про запобігання проявам корупційних правопорушень в університеті https://vnu.edu.ua/uk/antikorupciyne-
zakonodavstvo, Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки. 
За підготовку, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції відповідає уповноважена 
особа, що визначається рішенням ректора. Поведінка НПП і студентів університету регламентується Правилами 
внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі Українки. Для попередження корупційних проявів для здобувачів вищої 
освіти проводяться відкриті захисти практик, курсових робіт, здійснюється комп’ютерний підсумковий контроль з 
багатьох дисциплін на базі відділу технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного 
тестування» http://cit.vnu.edu.ua/ . При дистанційній формі роботи ДЕК здійснюється запис проходження іспиту або 
захисту кваліфікаційної роботи. У профілактичних заходах щодо запобігання службових зловживань активну участь 
беруть декан та його заступник з виховної роботи, куратори академічних груп, викладачі, студентська рада 
факультету, Психологічна служба. Студенти мають змогу повідомити про факти хабарництва та інші зловживання 
через скриньки довіри 
https://docs.google.com/forms/d/1Rm3x9lFSMxMYXZpfBynB93xDaaUPCFm10IKVKzxUTv8/viewform?
edit_requested=true та вебсторінку https://vnu.edu.ua/uk/povidomiti-pro-korupciyu. Моніторинг щодо потенційних 
конфліктних ситуацій проводиться зокрема через онлайн-опитування та скриньки довіри. Під час реалізації ОПП 
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застосування цих процедур не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП регулюються наступними 
документами: Положенням про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/11/28Polozhennya_pro_org_anizatsiyu _navch._protsesu_u_VNU_ред.pdf), Положенням про 
розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021- 02/Polozhennia_perehliad_zakryttia_OP.pdf); Порядком формування 
освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями денної та заочної форм навчання у ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020- 
11/Порядок%20формування%20освітніх%20програм.pdf). 
Моніторинг та надання рекомендацій щодо оновлення ОПП й навчальних планів здійснюють навчально-
методичний відділ забезпечення якості вищої освіти (https://vnu.edu.ua/uk/navchalno-
metodichniyviddilzabezpechennya-yakosti-vischoi-osviti) та навчальний відділ (https://vnu.edu.ua/uk/navchalniy-viddil).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд ОПП в університеті здійснюється відповідно до Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, 
перегляд та закриття освітніх програм у ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_perehliad_zakryttia_OP.pdf). Перегляд та оновлення ОПП Медицина здійснюється один раз на рік 
робочою групою з перегляду ОП. До розробки ОПП, навчального плану долучаються здобувачі, стейкхолдери, НПП, 
рекомендації і пропозиції яких відображені у протоколах спільних зустрічей, засідань кафедр. Навчальний відділ, 
деканат, гарант ОПП, кафедри, група забезпечення здійснює оновлення ОПП у встановленому університетом 
порядку. 
Останній перегляд ОПП відбувся у січні 2022 р., пов’язаний із затвердженням в листопаді 2021 року Галузевого 
стандарту спеціальності Медицина для другого (магістерського) рівня освіти. Оновлена та запропонована ОПП 
повністю відповідає вимогам затвердженого Стандарту, оновлений зміст силабусів усіх ОК, внесені зміни до 
структури та змісту практик, змінені обсяги деяких ОК, до ОПП внесений перелік синдромів, симптомів, тощо з 
додатку 3 Стандарту. У оновленій ОПП запропоновано власні ФК 26, 27 та 28, що стало можливе після закупівлі 
університетом системи анатомічної візуалізації, гістологічного обладнання, програмного забезпечення з віртуальної 
фізіології і дозволяє при реалізації ОПП більш повно враховувати сучасні тенденції розвитку спеціальності та ринку 
праці.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Процедура врахування пропозицій здобувачів ВО при моніторингові та перегляді ОПП передбачена відповідно до п. 
9.2 Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) 
рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (2020 р.), Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та 
закриття освітніх програм у ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). Здобувачі 
залучені до складу вченої ради факультету (Андрій Андрієвський, Катерина Колесник, Ігор Марченко), що 
передбачено Положенням про вчену раду факультету 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/Docs/polozhennya_pro_vchenu_radu_2020.pdf), органів студентського 
самоврядування, до складу робочої групи з перегляду ОПП (Олег Лисюк, Катерина Колесник), здійснюючи 
безпосередній вплив на освітній процес за ОП. Пропозиції студентів щодо змісту ОК, ПРН, перегляду ОПП 
враховуються в процесі бесід під час освітнього процесу і онлайн-анкетування Освіта очима студентів (https://volnu-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/license_vnu_edu_ua/EYJSUbuQmEJKpMpJ-CYgRpkBIp-uQKiiSXOIbHC-lh-Qbw?
e=1gWuKm). 
ОПП, що акредитується, проходила апробацію під час громадського обговорення 
(https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=uk-UA&origin=OfficeDotCom&route=Start&sessionid=46a4fbb1-
02cc-4971-864f-ab4b261b2db9&subpage=design&id=UyHPee_cNk6rjIlICyNmqhxMiDgmRldFpn-
e_AELChxUQ1BYN1IzNFJBN1k4V04yRTk2TVhDNlNLQi4u&analysis=true&topview=Preview)

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно з Положенням про студентське самоврядування ВНУ імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/38c3hefz) 
здобувачі освіти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП передусім через органи студентського 
самоврядування. Керівники органів студентського самоврядування входять до складу вченої ради університету та 
факультету відповідно до квот, визначених Статутом ВНУ імені Лесі Українки, та беруть участь в обговоренні питань 
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щодо забезпечення якості вищої освіти. Проблеми удосконалення освітнього процесу та ОПП обговорюються на 
спільних засіданнях деканату, групи забезпечення, викладачів, органів студентського самоврядування, в 
академічних групах. Органи студентського самоврядування проводять опитування серед здобувачів щодо якості 
надання освітніх послуг, аналізують і узагальнюють зауваження і пропозиції студентів щодо організації навчального 
процесу та вносять пропозиції щодо його покращення, а також беруть участь в аналізі освітніх програм. Так, 
представники студентського активу, здобувачі Колесник Катерина, Лисюк Олег брали участь у засіданні вченої ради 
медичного факультету, на якому обговорювалися зміни до ОПП (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
05/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%201.pdf).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Представники роботодавців брали активну участь в обговоренні та рецензуванні ОПП щодо переліку ОК, змісту 
навчального плану, компетентностей здобувачів вищої освіти під час засідань методичної ради факультету, засідань 
кафедр. Пропозиції роботодавців обґрунтовані необхідністю врахування галузевого та регіонального контексту та 
вимог ринку праці. Ряд роботодавців надали свої рецензії на ОП: Тимощук Л.А., заступниця голови Волинської 
обласної держадміністрації, лікар акушер-гінеколог вищої категорії; Дудар О.В., директор КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня Волинської облради»; Бринчук В.О., в.о. директор КП «Волинське обласне патологоанатомічне 
бюро»; Вітер В.С., генеральний директор Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання; 
Горавська І.І., генеральний директор КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту 
материнства і дитинства». 
Крім того, роботодавці (Тимощук Л.А., заступниця голови Волинської обласної держадміністрації) взяли участь у 
обговоренні оновленої ОПП та подали свої пропозиції (зокрема, висловлена пропозиція добавити перелік 
симптомів та синдромів, медичних маніпуляцій, зазначених в стандартах, яка була врахована).
Роботодавці періодично беруть участь у засіданнях вченої ради медичного факультету, засіданнях робочої групи з 
реалізації ОПП, де висловлюють свої побажання щодо вдосконалення ОПП, змісту окремих ОК, переліку вибіркових 
компонентів, посилення практичної підготовки здобувачів.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Оскільки ОПП реалізується лише третій рік, з 2020 року, випускників ОПП ще не було. Разом з тим зауважимо, що 
при реалізації та оновленні ОПП робоча група враховувала і враховує тенденції ринку праці, потреби фахівців 
різного профілю та перспективи працевлаштування випускників ОП. У подальшому взаємодія з роботодавцями з 
метою моніторингу їх задоволеності підготовкою випускників і внесення відповідних змін в ОПП, формування 
траєкторії безперервного професійного розвитку будуть відбуватись із дотриманням стандарту ISO 9001:2015 
«Система управління якістю». Зазначимо, що університет ще до першого випуску за ОПП формує можливості для 
подальшого кар’єрного розвитку випускників. Отримано право здійснення освітньої діяльності у сфері 
післядипломної освіти за спеціальністю 222 Медицина: інтернатура, спеціалізація, підвищення кваліфікації 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/PDO%202021/07/22/Vol.nac.un.L-Ukr.03.22.07-01.07.pdf).

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Освітня діяльність з реалізації ОПП координується навчальним і навчально-методичним відділом забезпечення 
якості вищої освіти. Фахівці із внутрішнього забезпечення якості вищої освіти за результатами проведеного 
моніторингу якості надання освітніх послуг розробляють рекомендації деканам, гарантам ОПП, кураторам 
академічних груп щодо усунення виявлених недоліків; проводять зустрічі із гарантами та групами забезпечення, на 
яких обговорюються можливості удосконалення ОПП, навчальних планів та змісту освітніх компонентів ОПП.
Моніторинг освітньої діяльності здійснюється і на рівні факультету та кафедр. Декан факультету періодично відвідує 
заняття викладачів із подальшим обговорення актуальних питань навчального процесу; неодноразово виступав з 
доповідями на засіданнях Школи гарантів. Така трирівнева система забезпечення якості та контролю за реалізацією 
освітнього процесу дозволяє ефективно виявляти недоліки та реагувати на них. Перевірка якості набутих 
результатів навчання у здобувачів проводиться і під час заліково-екзаменаційних сесій, виявлені проблеми 
обговорюються на засіданнях кафедр, вченої ради факультету, науково-методичної і Вченої ради університету.
У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти за час реалізації ОПП встановлено, що 
вивчення ОК Філософія у 4 семестрі, а не у 8-му, підвищить ефективність засвоєння відповідних ЗК і ФК; що 
необхідно виключити вивчення вибіркових курсів у 1 семестрі. Зміни внесені в проєкт ОПП з початком реалізації з 
01.09.2022 р.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОПП проходить первинну акредитацію, тому зауважень та пропозицій щодо її реалізації за результатами 
акредитаційної експертизи ще не було. Разом з тим, в університеті активно здійснюють процедури акредитації цілий 
ряд ОПП. За результатами цих процесів в університеті розроблена система інформування та урахування тих 
рекомендацій та зауважень, які були висловлені ЕК, ГЕР під час акредитації. Так, усі зауваження детально 
обговорюються на Школі гарантів, під час зустрічей з колективами факультетів, робочих груп, розробників ОПП 
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тощо.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота безпосередньо залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП: на етапах 
розробки ОПП (робоча група); моніторингу (студентський моніторинг якості освітнього процесу); періодичного 
перегляду та оновлення ОПП. При реалізації ОПП академічна спільнота долучена до рецензування силабусів 
навчальних дисциплін, навчально-методичних видань. Відповідно до Положення про порядок рекомендації 
навчальних, виробничо-практичних, довідкових, картографічних видань, засобів навчання і навчального 
обладнання до використання у навчальному процесі https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_pro_recom_vydan.pdf для публікації необхідно подати дві зовнішні рецензії і одну внутрішню 
рецензію фахівців відповідної галузі знань. Практика відкритих занять, взаємовідвідувань занять, проведення 
наукових та методичних семінарів на кафедрах забезпечує визначення сильних і слабких сторін змісту та структури 
ОК, форм та методів навчання, системи оцінювання, засобів комунікації та дозволяє учасникам академічної 
спільноти бути залученими до процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП. В університеті постійно 
провадиться удосконалення системи управління якістю. Призначено 28.01.2022 р. представника ректора з питань 
якості; підготовлено 15 внутрішніх аудиторів у відповідності до «Стандарту ISO 9001:2015. Основи стандарту та 
внутрішні аудитори системи міжнародної якості», що дозволить забезпечити професійний моніторинг якості у 
відповідності до міжнародних стандартів.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

В університеті створено чітку систему здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти. 
Відповідно до Статуту ЗВО (https://vnu.edu.ua/uk/statut-snu-imeni-lesi-ukrayinki), Положення про організацію 
навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях, структурні підрозділи 
координують якість освітнього процесу. Наглядова рада, ректор, проректори, Вчена рада університету здійснюють 
відкриття та закриття ОПП, формують стратегію, визначають систему і затверджують процедури внутрішнього 
забезпечення якості ВО, розробляють принципи оцінювання якості ОПП та роботи НПП, результатів навчання 
здобувачів. Навчальний відділ аналізує навчально-методичне забезпечення, форми і методи освітнього процесу. 
Навчально-методичний відділ забезпечення якості ВО проводить внутрішній аудит ОПП. Науково-дослідна частина 
організовує і керує науково-дослідною діяльністю здобувачів освіти. Впровадження сучасних інформаційних 
технологій у навчання координує відділ технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та 
комп'ютерного тестування». За безпечністю освітнього середовища слідкує відділ охорони праці. Вчені ради 
факультетів, деканати, кафедри, гаранти ОПП, в межах своїх повноважень, забезпечують аналіз ОПП у співпраці зі 
стейкхолдерами, виконавчу координацію навчального та наукового процесу. Представник ректора з якості 
координує роботу із сертифікації системи управління якістю університету за міжнародним стандартом ISO 
9001:2015.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в ЗВО регулюються Статутом ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/uk/statut-snu-imeni-lesi-ukrayinki) і Колективним договором ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/Koldog20201-2025new.pdf), Положенням про організацію навчального 
процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_navchalnoho_protsesu_2ch_rivniakh.pdf), 
контрактами науково-педагогічних працівників, які укладаються при прийомі на роботу 
(https://vnu.edu.ua/uk/viddil-kadriv-volinskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-lesi-ukrainki), Правилами прийому до 
ВНУ імені Лесі Українки (https://vstup.vnu.edu.ua/вступ-2022-затверджено-правила-прийому/) та договорами 
здобувачів вищої освіти, які укладаються при вступі на навчання. Повний перелік організаційно-розпорядчих 
документів нормативно-правової бази, які регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу 
розміщений у вільному доступі на офіційному вебсайті ЗВО у вкладці «Нормативно-правова база» 
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). У ЗВО з 2015 р. запроваджено електронний документообіг з 
використанням хмарного середовища Office-365, з 2020 р. – електронний розклад занять (ПС-розклад 
http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi). 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

На офіційному вебсайті Волинського національного університету імені Лесі Українки у вкладці «Громадське 
обговорення ОПП» розміщено проєкт ОПП, навчальний план та анкети для пропозицій
https://vnu.edu.ua/uk/gromadske-obgovorennya»
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Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/medicina-2020-r-zi-zminami-2022-r 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є: 
-  залучення регіональної влади і місцевих громад до реалізації та розвитку ОП;
-  згідно з укладеними тристоронніми угодами Волинська обласна рада зобов’язується брати участь у фінансуванні 
спільних проєктів ВНУ імені Лесі Українки та клінічних закладів з метою сприяння підготовці медичних кадрів, 
забезпечення неперервного професійного розвитку працівників клінічних закладів (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-
and-institutions/medychnyy-fakultet);
-  створена мережа клінічних баз, яка повністю забезпечує реалізацію клінічних ОК ОПП;
- університет включений до Регіональної комплексної програми розвитку освіти в Волинській області на 2018-2022 
роки;
- до освітнього процесу на ОП і підготовки навчальних матеріалів залучаються лікарі-практики, які є провідними 
висококваліфікованими фахівцями, експертами з відповідних напрямів Управління охорони здоров’я Волинської  
обласної державної адміністрації, лідерами надання медичних послуг у регіоні;
- з метою підготовки кадрів для реалізації ОП створена система післядипломної підготовки лікарів, у т. ч. майбутніх 
випускників ОП: у 2021 році започатковане навчання в інтернатурі за спеціалізаціями хірургія; травматологія та 
ортопедія; акушерство і гінекологія; неврологія; налагоджена взаємодія з роботодавцями у цьому контексті (на 
запит роботодавців ЗВО розробляє необхідні навчальні курси  в межах неперервного професійного розвитку лікарів, 
в рамках яких обговорюються ОП, її окремі компоненти, компетентності, необхідні майбутнім лікарям, така 
взаємодія забезпечує постійну актуалізацію ОП);
- у ЗВО сформована внутрішня система управління якістю вищої освіти, з метою її вдосконалення і приведення до 
міжнародних стандартів університет розпочав сертифікацію системи управління якістю за стандартом ISO 9001: 
2015; 
- під час реалізації ОП в освітньому процесі застосовуються сучасні навчальні технології, у т. ч. симуляційні та 
віртуальні (зокрема, програмний комплекс Virtual Physiology, система анатомічної візуалізації, програмне 
забезпечення Zen та Labscope для отримання «живого» зображення гістологічних матеріалів із камери на екрані 
комп'ютера);
 - з метою формування soft skills, посилення комунікаційних навичок здобувачів університет розробляє сучасні 
авторські програми ОК (у розробленому ОК Філософія акцентується саме медичний аспект);
- усі здобувачі ОП повністю забезпечені сучасними  підручниками.
Слабкі сторони ОП:
Невелика кількість здобувачів ОП, яка реалізується з 2020 року. Є необхідність створення нових клінічних кафедр, 
зокрема, кафедри хірургічних хвороб, кафедри внутрішньої медицини, кафедри педіатрії, акушерства і гінекології 
(наразі завершується підготовка до створення кафедри громадського здоров’я). Потребує подальшого посилення 
матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на ОП. Потребує активізації також міжнародний вектор 
реалізації ОП, зокрема реалізація права здобувачів на академічну мобільність.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективний розвиток ОП має три ключові складові: кадрові ресурси, матеріально-технічне та методичне 
забезпечення, міжнародна діяльність. 
Протягом найближчих трьох років передбачене посилення кадрового потенціалу, збільшення частки штатних НПП-
практикуючих лікарів, стимулювання підготовки та захисту дисертацій за спеціальністю, отримання вчених звань.  
Завершується створення системи повного циклу післядипломної освіти. Університет має ліцензію на освітню 
діяльність у сфері післядипломної освіти: інтернатуру, підвищення кваліфікації лікарів і спеціалізацію. У  2022 році 
заплановане започаткування підготовки докторів філософії за спеціальністю Медицина.
Заплановано розширення  мережі лікарень Волинського регіону, які будуть залучені до освітнього процесу на ОП у 
якості баз виробничих та навчальних практик. Зі збільшенням кількості здобувачів передбачено створення нових 
клінічних кафедр, зокрема кафедри хірургічних хвороб, кафедри внутрішньої медицини, кафедри педіатрії, 
акушерства і гінекології.
Щодо матеріально-технічного забезпечення, то протягом трьох років для потреб медичного факультету заплановано 
завершення ремонту і облаштування 3-го поверху корпусу С, площею 1500 кв. м, в  рамках фінансування за рахунок 
коштів ДФРР та Регіональної комплексної програми розвитку освіти в Волинській області на 2018-2022 роки.
До 2024 року заплановано завершення створення станцій для державної атестації здобувачів освіти (ОСКІ). 
Продовжується оснащення сучасним обладнанням Реабілітаційної клініки університету. Заплановано створення 
нових навчальних лабораторій, зокрема з фізіології (із використанням сучасного багатофункціонального комплексу 
BIOPAC, США), розширення можливостей системи анатомічної візуалізації. 
Продовжується залучення сучасних освітніх технологій до реалізації ОП і реалізація власних розробок, зокрема 
завершується створення електронних курсів для забезпечення освітнього процесу на ОП в умовах змішаного 
навчання.
Продовжується створення серії підручників та атласів з анатомії, гістології та патоморфології. До 2026 року 
передбачається  розширення мережі наукових гуртків, що охоплюють основні напрямки медицини.
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Протягом найближчих трьох років, враховуючи прикордонне розташування ЗВО, в рамках транскордонного 
співробітництва заплановано розширення співпраці з науковими та освітніми центрами європейських країн та 
укладання відповідних угод. На підставі цих угод планується посилити академічну  мобільність здобувачів, в першу 
чергу, з метою опанування практичних навичок, а також участі НПП у грантових програмах, міжнародній науковій 
діяльності.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Цьось Анатолій Васильович

Дата: 06.05.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-методичні 
матеріали

Якщо освітній компонент потребує 
спеціального матеріально-

технічного та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть відомості 

щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Неврологія навчальна 
дисципліна

+++Силабус_Невролог
ія-2022.pdf

ybLmQgQYG0m9fGFiVu
6V+2KHM0hckDS5IYuu

tMJ7mPw=

На базі неврологічного відділення (288 
м2) КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».

Психіатрія, наркологія навчальна 
дисципліна

+-силабус психіатрія 
та наркологія-

2022.pdf

XR2aWuNQn2VBzz3FC
Z4Tf2fiI9ANr8H2VZbW

+9Yeqcg=

На базі лікувально-профілактичних та 
лікувально-діагностичних підрозділів 
Волинської обласної психіатричної 
лікарні №1 на основі договору про 
співпрацю.

Дерматологія, венерологія навчальна 
дисципліна

+++Силабус-
Дерматол-2022.pdf

Q7VbmDHzp+1Vc5kr5+
78d5cw0oL7tngpvjwsuP

5mwWw=

На базі КП «Волинська обласна 
інфекційна лікарня» Волинської 
обласної ради на основі договору про 
співпрацю.

Фізична реабілітація, 
спортивна медицина

навчальна 
дисципліна

+Силабус_ФРсп.мед_2
022.pdf

twZyYPhdJE7mBcWLL
m7IBdeuCQ9XNU/RRIZ

Jy1CJ9VM=

Реабілітаційна клініка ВНУ імені Лесі 
Українки, каб. G-110 
Ноутбук ACER IconiaTab ‒ 1 шт.;
телевізор Hoffson А40FHD200T2 ‒ 1 
шт.; 
стіл масажний ‒ 1 шт.; 
кушетка терапевтична ‒ 1 шт.; 
ростомір ‒ 1 шт.; 
вага ‒ 1 шт.; 
атлас анатомії людини ‒ 10 шт.; 
барельєфи анатомічні ‒ 1 шт., 2019 р.;
муляж скелету людини ‒ 1 шт.; 
тонометр механічний AND UA 100 ‒ 1 
шт.; 
тонометр електронний Microlife 
AFIBsens ‒ 1 шт.; пікфлоуметр Mini 
Wriqht 100 ‒ 1 шт.; 
пульсометр Mi Band 2 ‒ 1 шт.; 
пульсоксиметр GIMA OXY-3 ‒ 1 шт.; 
cпірометр сухий портативний ‒ 1 шт.;  
динамометр кистьовий ‒ 1 шт.; 
джгути кровоспинні ‒ 2 шт.; 
бинти трубчасті еластичні ‒ 5 шт.; 
бинти еластичні ‒ 5 шт.;
бинти марлеві ‒ 5 шт.; 
лейкопластир ‒ 3 шт.
Ауд. G 5
Стіл масажний з регулюванням 
висоти ‒ 5 шт.; 
валики, напіввалики, клини, подушки 
різних розмірів ‒ 
12 шт., 2021р.
G 109 
Велоергометр Seca-cardiotest ‒ 1 шт.; 
електрокардіограф комп’ютерний з 
програмним забезпеченням «Поли-
Спектр+, оновлення 2019 р.» аналіз 
варіабельності серцевого ритму, 
швидкості поширення пульсової хвилі, 
протоколами проб з навантаженням 
для велоергометра, тредміла, 
використання сходів, ходьби й бігу ‒ 1 
шт.; 
спірограф комп’ютерний з програмним 
забезпеченням «Поли-Спектр+, 
оновлення 2019 р.» аналіз статичних й 
динамічних легеневих об’ємів і 
ємностей, кривої потік-об’єм ‒ 1 шт.; 
кушетка терапевтична ‒ 1 шт.; 
ростомір ‒ 1 шт.; 
вага медична ‒ 1 шт., 2002 р.;
вага електронна з аналізатором 
компонентного складу тіла ‒ 1 шт., 



2019 р.; 
тонометр механічний AND UA 100 ‒ 2 
шт.; 
тонометр електронний AND UA 777 AC 
‒ 2 шт.; пікфлоуметр Microlife PF 100 ‒ 
3 шт.; 
пульсометри Mi Band 2 ‒ 10 шт.; 
пульсоксиметр GIMA OXY-3 ‒ 6 шт.; 
cпірометр сухий портативний ‒ 5 
шт.; 
аналізатор біохімічний Accutrend Plus 
для оцінки рівня глюкози, лактату, 
холестерину, тригліцеридів ‒ 1 шт.; 
секундомір механічний ‒ 1 шт.; 
інфрачервоний безконтактний 
термометр Microlife ‒ 1 шт., 2021 р.; 
телевізор Toshiba 42˝ ‒ 1 шт.; 
ноутбук DELL ‒ 1 шт., 2019 р.
G 12. «Палата пацієнта». 
Функціональне ліжко трисекційне з 
електричним приводом ‒ 1 шт.; 
візок колісний ‒ 1 шт.; 
підйомник мобільний з 
електроприводом ‒ 1 шт.; 
палиця триопорна ‒ 1 шт.; 
палиця з підлокітниками ‒ 2 шт.; 
милиці ‒ 2 шт.; 
ходунці статичні ‒ 1 шт.;
ходунці динамічні ‒ 1 шт.; 
вертикалізатор ‒ 1 шт.; 
пояс для підйому, переміщення й 
страхування пацієнта ‒ 1 шт., 2019 р.; 
тонометр механічний AND UA 100 ‒ 1 
шт.; 
тонометр електронний AND UA 777 AC 
‒ 1 шт.; 
пікфлоуметр Microlife PF 100 ‒ 1 шт.; 
пульсометр Mi Band 2 ‒ 1 шт.; 
пульсоксиметр GIMA OXY-3 ‒ 1 шт.; 
cпірометр сухий портативний ‒ 1 шт.;  
інфрачервоний безконтактний 
термометр Microlife ‒ 
1 шт.,  2021 р.
G 108
Сходи різної висоти, двосторонні для 
відновлення навичок хотьби ‒ 1 шт.; 
паралельні регульовані бруси з 
перешкодами для відновлення навичок 
хотьби ‒ 1 шт.; 
дзеркало мобільне коригуюче для 
реабілітації ‒ 1 шт.; кушетка 
терапевтична ‒ 2 шт.; 
обтяжувачі для постійного носіння ‒ 4 
шт.; 
реабілітаційні кистьові тренажери ‒ 5 
шт.; 
реабілітаційний тренажер для кистей 
і пальців з діагональною настройкою ‒ 
1 шт.; 
гантелі гімнастичні з ременями 
фіксації 1кг ‒ 8 шт.; 
гантелі гімнастичні 1кг ‒ 8 шт.; 
гантелі гімнастичні 2кг ‒ 8 шт.; 
гантелі гімнастичні 3кг ‒ 8 шт.; 
еластичні джгути з опором 1-6 кг ‒ 4 
шт.; 
еластичні джгути з опором 2-15 кг ‒ 4 
шт.; 
еластичні джгути з опором 10-40 кг ‒ 4 
шт.; 
еластичні джгути з опором 30-80 кг ‒ 
2 шт.; 
м’яч (фітбол) масажний 65 см ‒ 4 шт.; 
м’яч (фітбол) арахісовидний 100х55 см 
‒ 3 шт.; 
м’яч набивний (медбол) 3 кг ‒ 4 шт.; 
м’яч набивний (медбол) 2 кг ‒ 4 шт.;  
напівсфера балансувальна ‒ 3 шт., 
2021 р.;
палиці гімнастичні ‒ 4 шт.; 
мати й гімнастичні ‒ 9 шт.; 
килимки гімнастичні ‒ 2 шт.; 
скакалки ‒ 4 шт.; 
велотренажеж ‒ 1 шт., 2019 р.
Реабілітаційна клініка ВНУ імені Лесі 
Українки, каб. 300. 
Стіл реабілітаційний трисекційний з 
електро-підйомником ‒ 1 шт.; 
кабіна реабілітаційна з системою 
підвісів, блоків і вантажів ‒ 1 шт.; 
тренажер універсальний (стіл 
реабілітаційний) СР-1 для розробки рук 
та дрібної моторики пальців ‒ 1 шт.; 
реабілітаційний комплекс РК-1 для 



відновлення рухових функцій верхніх та 
нижніх кінцівок ‒ 1 шт.; 
набори (конструктори) для 
тестування дрібної моторики й 
когнітивних функцій ‒ 1 шт., 2018 р.

На базі відділення спортивної 
медицини (220,5 м2), відділення 
відновного лікування (291 м2) та 
фізіотерапевтичного відділення (378,7 
м2) КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».

Судова медицина. 
Медичне право України

навчальна 
дисципліна

37+++силабус  суд мед, 
мед право2022.pdf

aVb8pKuxWveFRelRnyS
RINCDd25zrrj3p6f0ugXj

Yn0=

На базі відділень Волинського обласного 
бюро судово-медичної експертизи 
згідно договору про співпрацю.

Внутрішня медицина у 
тому числі клінічна 
фармакологія, клінічна 
імунологія та алергологія, 
професійні хвороби

навчальна 
дисципліна

38+++Силабус 
внутрішня медицини в 

т.ч.імунологія2022 
(1).pdf

5PQIrUCCpJOYcZXrvsk
LRxAuFxPheTH0rQlmw

aTB/ng=

На базі терапевтичного (282 м2), 
амбулаторно-поліклінічного (393,5 
м2), алергологічного (227,25 м2), 
гематологічного (227,25 м2) та 
профпатологічного відділення (81 м2)  
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».

Інфекційні хвороби навчальна 
дисципліна

+++Силабус Інфекційні 
хвороби 2022.pdf

nzPN8yEQ+cy5immD2g
zPL9kOJmLSqI7HPGtu5

9bKYV4=

На базі інфекційного відділення (221 
м2) КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».
На базі КП «Волинська обласна 
інфекційна лікарня» Волинської 
обласної ради на основі договору про 
співпрацю.

Епідеміологія та 
принципи доказової 
медицини

навчальна 
дисципліна

+++Силабус 
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ-

2022.pdf

ZYfHA6KubIMpgkmvNZ
MVK9wazbm4E+6w7Zfb

UlWyaHs=

На базі Волинської обласної санітарно-
епідеміологічної станції згідно 
договору про співпрацю.

Онкологія та радіологія навчальна 
дисципліна

+++силабус онкологія-
2022.pdf

ybqwztdqEs8zSo42L4MK
o+j9Odwne1RDkuopTQ

+uIHs=

На базі стаціонарних і діагностичних 
відділень: онкохіміотерапевничного 
(157,8 м2),  рентгенівського 
(158 м2), відділення променевої терапії 
(277,2 м2), цитологічної (48,5 м2) та 
клініко-діагностичної лабораторії (93 
м2) КП «Волинський обласний 
медичний центр онкології» згідно 
договору про співпрацю. Обладнання 
згідно табелю КП «Волинський 
обласний медичний центр онкології» 
Волиської обласної ради відповідно до 
вимог наказу МОЗ  № 954 від 15.12.2009 
р. «Про затвердження Примірного 



табеля оснащення основним медичним 
обладнанням та виробами медичного 
призначення лікувально-
профілактичних закладів охорони 
здоров’я, що надають медичну 
допомогу онкологічним хворим».
На базі відділення системної 
хіміотерапії (118 м2), відділення 
інтервенційної радіології та 
селективної хіміотерапії (261, 75 м2) 
та центру радіаційного захисту 
населення (23 м2) КП «Волинська 
обласна клінічна лікарня» Волинської 
обласної ради згідно договору про 
співпрацю. Обладнання згідно табелю 
оснащення КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» Волинської обласної 
ради відповідно до вимог наказу МОЗ 
№ 496 від 09.07.2009 р. «Про 
затвердження Примірного табеля 
оснащення медичним обладнанням  та 
виробами медичного призначення 
обласної (обласної клінічної) 
республіканської клінічної лікарні зі 
змінами та доповненнями на основі 
локальних кошторисів проектно-
кошторисної документації».

Педіатрія з дитячими 
інфекційними хворобами

навчальна 
дисципліна

+++Силабус педіатрія 
і дит.інф 2022.pdf

PbkZ46emBGvMVgdUrQ
mLNSenwuhBvzoV0sjOj

CWvVcU=

На базі відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії з методами 
еферентної терапії (664 м2), 
відділення анестезіології та 
інтенсивоної терапії новонароджених 
(449 м2), а також клініко-
діагностичної лабораторії
(79 м2) КП «Волинське обласне 
територіальне медичне об'єднання 
захисту материнства і дитинства» 
Волинської обласної ради. Обладнання 
згідно табелю оснащення КП 
«Волинське обласне територіальне 
медичне об'єднання захисту 
материнства і дитинства» Волинської 
обласної ради відповідно до вимог 
наказу МОЗ № 783 від 14.11.2011 р. 
«Про затвердження Примірних 
табелів оснащення перинатальних 
центрів III рівня» зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації.
На базі КП «Волинська обласна 
інфекційна лікарня» Волинської 
обласної ради на основі договору про 
співпрацю.

Хірургія у тому числі 
нейрохірургія

навчальна 
дисципліна

43+++силабус-
нейрохірургія-2022.pdf

qKicMNkzqW6Eh7gibOe
SL6IBKGNld6VwKO69u

CF0Ino=

На базі хірургічного відділення (328 
м2), відділення нейрохірургії (278,03 
м2) та відділення анестезіології з 
палатами інтенсивної хірургії 2 (137 
м2) КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради та 
Луцької міської клінічної лікарні згідно 
договору про співпрацю. Обладнання 
згідно табелю оснащення КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради відповідно до 
вимог наказу МОЗ № 496 від 
09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».
Обладнання: 
1. Фантом-система повна спеціальна 
комплексна 
• Дозволяє відпрацювати надання 
невідкладної медичної допомоги 
пацієнтам із комбінованою та 
поєднаною травмами
• Дозволяє відпрацювати іммобілізацію 
та транспортування
2. Фантом-система повна дитяча (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей до 
року
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 



у дітей до року
3. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) дитяча (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дітей 2-8 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 2-8 років
4. Фантом-система повна дитяча (із 
засобами електронного контролю) (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей 8-
14 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 8-14 років
5. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб) доросла (3 шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію 
дорослих
• Дозволяє відпрацювати 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
6. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати накладання 
електродів реанімаційного монітору 
та дефібрилятора
7. Фантом-система сегментна (голова-
шия) доросла (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
8. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
трахеотомії у дорослих
9. Фантом-система сегментна (рука) 
доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
внутрішньовенного введення голок та 
катетерів, венісекцію та веніпункцію.
10. Ноші іммобілізаційні з комірцями 
та масо-габаритними манекенами
• Дозволяє відпрацювати прийом 
іммобілізації травмованих на ношах з 
фіксацією голови
• Дозволяє відпрацювати порядок дій 
та положення спеціалістів під час 
надання медичної допомоги 
постраждалим.
Фантоми виконані у натуральну 
величину та із матеріалів, що 
імітують натуральні тканини. Таке 
навчання дозволяє студенту, окрім 
засвоєння навичок усвідомити усі 
складності та нюанси їх виконання, а 
також відчути реальні зусилля які 
потрібні для ефективного надання 
медичної допомоги, що є одним з 
найважливіших аспектів засвоєння 
техніки практично. 

Травматологія і ортопедія навчальна 
дисципліна

+++Силабус-травма-
2022.pdf

3a+zN/X6Pe2DQ/gcMR
mUDYTyT3O89ExZRIX

uMS3rrMQ=

На базі ортопедотравматологічного 
відділення (267,25 м2) та відділення 
відновного лікування (291 м2) КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради згідно 
договору про співпрацю. Обладнання 
згідно табелю оснащення КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради відповідно до 
вимог наказу МОЗ №496 від 09.07.2009 
р. «Про затвердження Примірного 
табеля оснащення медичним 
обладнанням  та виробами медичного 
призначення обласної (обласної 
клінічної) республіканської клінічної 
лікарні зі змінами та доповненнями на 
основі локальних кошторисів 
проектно-кошторисної документації».

Фтизіатрія навчальна 
дисципліна

+++Силабус 
ФТИЗІАТРІЯ 2022 

2.pdf

dBsejTzxbdLGOYJi5rRo
ySv7qaE4/2IaBpeE0cVbf

TA=

На базі Волинського обласного 
фтизіопульмонологічного медичного 
центру згідно договору про співпрацю.

Офтальмологія навчальна +++силабус zrY+RJ1jq5SYr3XkKDUJ На базі відділення офтальмології (295,1 



дисципліна офтальмологія-
2022.pdf

c9/0F3YMTfBPuflXI8zo
2Ws=

м2) та відділення мікрохірургії ока 
(272,2 м2) КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» Волинської обласної 
ради згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ №496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія

навчальна 
дисципліна

+++Силабус-
Анестезіол-2022.pdf

NoijeLQGiiRhjs0bTK4tV
C5HcHe3o2/D4FXce9ec

pQA=

На базі відділення анестезіології з 
палатами інтенсивної хірургії 2 (137 
м2) КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».

Внутрішня медицина навчальна 
дисципліна

48+++Силабус 
Внутрішня медицина-

2022.pdf

BtvVGcT4UGjPFHTf1nG
GsFuVKf9+NcnltvwW+q

AxJUY=

На базі відділень клініки внутрішньої 
медицини КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» Волинської обласної 
ради згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».

Хірургія у тому числі 
дитяча хірургія

навчальна 
дисципліна

+++Силабус-дит-
хірург-2022.pdf

O3LUNRJ5l6XVwQxaM
ktNTmId3Q6KLRhQK+p

emhrcRHU=

На базі відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії з методами 
еферентної терапії (664 м2) та 
відділення анестезіології та 
інтенсивоної терапії новонароджених 
(449 м2) КП «Волинське обласне 
територіальне медичне об'єднання 
захисту материнства і дитинства» 
Волинської обласної ради згідно 
договору про співпрацю. Обладнання 
згідно табелю оснащення КП 
«Волинське обласне територіальне 
медичне об'єднання захисту 
материнства і дитинства» Волинської 
обласної ради відповідно до вимог 
наказу МОЗ № 783 від 14.11.2011 р. 
«Про затвердження Примірних 
табелів оснащення перинатальних 
центрів III рівня» зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації.
1. Фантом-система повна спеціальна 
комплексна 
• Дозволяє відпрацювати надання 
невідкладної медичної допомоги 
пацієнтам із комбінованою та 
поєднаною травмами
• Дозволяє відпрацювати іммобілізацію 
та транспортування
2. Фантом-система повна дитяча (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей до 
року
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей до року



3. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) дитяча (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дітей 2-8 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 2-8 років
4. Фантом-система повна дитяча (із 
засобами електронного контролю) (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей 8-
14 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 8-14 років
5. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб) доросла (3 шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію 
дорослих
• Дозволяє відпрацювати 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
6. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати накладання 
електродів реанімаційного монітору 
та дефібрилятора
7. Фантом-система сегментна (голова-
шия) доросла (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
8. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
трахеотомії у дорослих
9. Фантом-система сегментна (рука) 
доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
внутрішньовенного введення голок та 
катетерів, венісекцію та веніпункцію.
10. Ноші іммобілізаційні з комірцями 
та масо-габаритними манекенами
• Дозволяє відпрацювати прийом 
іммобілізації травмованих на ношах з 
фіксацією голови
• Дозволяє відпрацювати порядок дій 
та положення спеціалістів під час 
надання медичної допомоги 
постраждалим.
Фантоми виконані у натуральну 
величину та із матеріалів, що 
імітують натуральні тканини. 
Таке навчання дозволяє студенту, 
окрім засвоєння навичок усвідомити 
усі складності та нюанси їх виконання, 
а також відчути реальні зусилля які 
потрібні для ефективного надання 
медичної допомоги, що є одним з 
найважливіших аспектів засвоєння 
техніки практично.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

практика +++силабус-сімейна 
медицина-2022.pdf

ZFCoK4LRD7A4u3U4w
GQCurYcRFdhKbz9c2hE

zVQGJzA=

На базі терапевтичного відділення 
(282 м2) клініки внутрішньої медицини 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».

Догляд за хворими 
(практика)

практика +++силабус догляд за 
хворими-2022.pdf

SvyGVzJ+unxzPDQbl0J
Ov7rbatKEkoYgFfwCKL

hGwIY=

На базі відділень КП «Волинська 
обласна клінічна лікарня», КП 
«Волинське обласне територіальне 
медичне об'єднання захисту 
материнства і дитинства» та 



Волинського обласного 
фтизіопульмонологічного медичного 
центру. Відровідно до угод та 
договорів про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинське обласне територіальне 
медичне об'єднання захисту 
материнства і дитинства» Волинської 
обласної ради відповідно до вимог 
наказу МОЗ № 783 від 14.11.2011 р. 
«Про затвердження Примірних 
табелів оснащення перинатальних 
центрів III рівня» зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації.

Сестринська практика практика 52+++Сестринська 
практика-2022.pdf

45OftrdDM820gm5ErdE
S+wq1Gh6VEFrpMxu2

Wq3XCj4=

На базі відділень клініки внутрішньої 
медицини КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» Волинської обласної 
ради згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».

Навчальна лікарська 
практика з педіатрії

практика +++Силабус навч 
практика педіатрія 

2022 12 квітня.pdf

5/vYXXaq2lT8iHWTLo3
vMXaaR113jsHaqwrNIv6
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На базі відділень КП «Волинське 
обласне територіальне медичне 
об'єднання захисту материнства і 
дитинства» Волинської обласної ради 
згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинське обласне територіальне 
медичне об'єднання захисту 
материнства і дитинства» Волинської 
обласної ради відповідно до вимог 
наказу МОЗ № 783 від 14.11.2011 р. 
«Про затвердження Примірних 
табелів оснащення перинатальних 
центрів III рівня» зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації.

1. Фантом-система повна спеціальна 
комплексна 
• Дозволяє відпрацювати надання 
невідкладної медичної допомоги 
пацієнтам із комбінованою та 
поєднаною травмами
• Дозволяє відпрацювати іммобілізацію 
та транспортування
2. Фантом-система повна дитяча (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей до 
року
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей до року
3. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) дитяча (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дітей 2-8 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 2-8 років
4. Фантом-система повна дитяча (із 
засобами електронного контролю) (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей 8-
14 років



• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 8-14 років
5. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб) доросла (3 шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію 
дорослих
• Дозволяє відпрацювати 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
6. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати накладання 
електродів реанімаційного монітору 
та дефібрилятора
7. Фантом-система сегментна (голова-
шия) доросла (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
8. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
трахеотомії у дорослих
9. Фантом-система сегментна (рука) 
доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
внутрішньовенного введення голок та 
катетерів, венісекцію та веніпункцію.
10. Ноші іммобілізаційні з комірцями 
та масо-габаритними манекенами
• Дозволяє відпрацювати прийом 
іммобілізації травмованих на ношах з 
фіксацією голови
• Дозволяє відпрацювати порядок дій 
та положення спеціалістів під час 
надання медичної допомоги 
постраждалим.
Фантоми виконані у натуральну 
величину та із матеріалів, що 
імітують натуральні тканини. 
Таке навчання дозволяє студенту, 
окрім засвоєння навичок усвідомити 
усі складності та нюанси їх виконання, 
а також відчути реальні зусилля які 
потрібні для ефективного надання 
медичної допомоги, що є одним з 
найважливіших аспектів засвоєння 
техніки практично.  

Навчальна лікарська 
практика з акушерства

практика Навчальна практика 
акушерство.pdf

XI4oExWdgsyORVlcLbd
mo5PoJP0HyeBuxOGO
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На базі пологового відділення (979 м2), 
відділення сумісного перебування 
матері і дитини (910 м2) та відділення 
для новонароджених, які перебувають 
спільно з матерями (118 м2) КП 
«Волинське обласне територіальне 
медичне об'єднання захисту 
материнства і дитинства» Волинської 
обласної ради згідно договору про 
співпрацю. Обладнання згідно табелю 
оснащення КП «Волинське обласне 
територіальне медичне об'єднання 
захисту материнства і дитинства» 
Волинської обласної ради відповідно до 
вимог наказу МОЗ № 783 від 14.11.2011 
р. «Про затвердження Примірних 
табелів оснащення перинатальних 
центрів III рівня» зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації.

1. Фантом-система повна спеціальна 
комплексна 
• Дозволяє відпрацювати надання 
невідкладної медичної допомоги 
пацієнтам із комбінованою та 
поєднаною травмами
• Дозволяє відпрацювати іммобілізацію 
та транспортування
2. Фантом-система повна дитяча (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей до 
року
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей до року



3. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) дитяча (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дітей 2-8 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 2-8 років
4. Фантом-система повна дитяча (із 
засобами електронного контролю) (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей 8-
14 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 8-14 років
5. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб) доросла (3 шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію 
дорослих
• Дозволяє відпрацювати 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
6. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати накладання 
електродів реанімаційного монітору 
та дефібрилятора
7. Фантом-система сегментна (голова-
шия) доросла (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
8. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
трахеотомії у дорослих
9. Фантом-система сегментна (рука) 
доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
внутрішньовенного введення голок та 
катетерів, венісекцію та веніпункцію.
10. Ноші іммобілізаційні з комірцями 
та масо-габаритними манекенами
• Дозволяє відпрацювати прийом 
іммобілізації травмованих на ношах з 
фіксацією голови
• Дозволяє відпрацювати порядок дій 
та положення спеціалістів під час 
надання медичної допомоги 
постраждалим.
Таке навчання дозволяє студенту, 
окрім засвоєння навичок усвідомити 
усі складності та нюанси їх виконання, 
а також відчути реальні зусилля які 
потрібні для ефективного надання 
медичної допомоги, що є одним з 
найважливіших аспектів засвоєння 
техніки практично.

Навчальна лікарська 
практика з внутрішньої 
медицини (10 сем.)

практика +++Силабус практика 
внутрішня 

медицина(55)10семест
р-2022 (2).pdf

jzqnUo61bL2hXfQpq/44
MVlfkdNE7PSNLYMK8r
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На базі відділень клініки внутрішньої 
медицини КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» Волинської обласної 
ради згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».

Навчальна лікарська 
практика з хірургічних 
хвороб (10 сем.)

практика +++10 семестр (56) 
Практика навчальна 

хірургія-2022.pdf

yOFygaWTLlpJqUoimm
YwwQZMPSesJCzmIL/v
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На базі відділень хірургічної клініки 
(хірургічне відділення (328 м2), 
відділення судинної хірургії (258м2), 
відділення торакальної хірургії (163,8 
м2), відділення щелепнолицевої хірургії 
(297 м2), відділення мікрохірургії ока 
(272,2 м2), відділення нейрохірургії 
(278,03 м2), відділення анестезіології з 
палатами інтенсивної хірургії 2 (137 



м2), операційний блок 7 (423,5 м2)) КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради згідно 
договору про співпрацю. Обладнання 
згідно табелю оснащення КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради відповідно до 
вимог наказу МОЗ № 496 від 
09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».
Обладнання: 
1. Фантом-система повна спеціальна 
комплексна 
• Дозволяє відпрацювати надання 
невідкладної медичної допомоги 
пацієнтам із комбінованою та 
поєднаною травмами
• Дозволяє відпрацювати іммобілізацію 
та транспортування
2. Фантом-система повна дитяча (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей до 
року
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей до року
3. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) дитяча (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дітей 2-8 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 2-8 років
4. Фантом-система повна дитяча (із 
засобами електронного контролю) (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей 8-
14 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 8-14 років
5. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб) доросла (3 шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію 
дорослих
• Дозволяє відпрацювати 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
6. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати накладання 
електродів реанімаційного монітору 
та дефібрилятора
7. Фантом-система сегментна (голова-
шия) доросла (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
8. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
трахеотомії у дорослих
9. Фантом-система сегментна (рука) 
доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
внутрішньовенного введення голок та 
катетерів, венісекцію та веніпункцію.
10. Ноші іммобілізаційні з комірцями 
та масо-габаритними манекенами
• Дозволяє відпрацювати прийом 
іммобілізації травмованих на ношах з 
фіксацією голови
• Дозволяє відпрацювати порядок дій 
та положення спеціалістів під час 
надання медичної допомоги 
постраждалим.
Фантоми виконані у натуральну 
величину та із матеріалів, що 
імітують натуральні тканини. 



Таке навчання дозволяє студенту, 
окрім засвоєння навичок усвідомити 
усі складності та нюанси їх виконання, 
а також відчути реальні зусилля які 
потрібні для ефективного надання 
медичної допомоги, що є одним з 
найважливіших аспектів засвоєння 
техніки практично. 

Виробнича лікарська 
практика

практика +++Виробнича 
лікарська 

практика(57)-2022.pdf

C9R9NtTrrB4+2aX4I5k9
ER0/LuPXm9yqmKnbcv

JrxMA=

На базі відділень  КП «Волинська 
обласна клінічна лікарня» Волинської 
обласної ради згідно договору про 
співпрацю. Обладнання згідно табелю 
оснащення КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» Волинської обласної 
ради відповідно до вимог наказу МОЗ 
№496 від 09.07.2009 р. «Про 
затвердження Примірного табеля 
оснащення медичним обладнанням  та 
виробами медичного призначення 
обласної (обласної клінічної) 
республіканської клінічної лікарні зі 
змінами та доповненнями на основі 
локальних кошторисів проектно-
кошторисної документації».

Навчальна лікарська 
практика з внутрішньої 
медицини (8 сем.)

практика +++Силабус практика 
внутрішня 

медицина(58) 8 
семестр-2022.pdf

2LYXJZHVtu6q3i7r9t/tC
XQj03IXkN6qOLVnUEL

YKb0=

На базі відділень клініки внутрішньої 
медицини КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» Волинської обласної 
ради згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».

Навчальна лікарська 
практика з хірургічних 
хвороб (8 сем.)

практика +++8 семетр (59) 
Практика начальна 

хірургія-2022.pdf

sapmqL5y4GeyK5MUI9q
oOCIE7E13jeP3+V5CtSO

d35o=

На базі відділень хірургічної клініки 
(хірургічне відділення (328 м2), 
відділення судинної хірургії (258м2), 
відділення торакальної хірургії (163,8 
м2), відділення щелепнолицевої хірургії 
(297 м2), відділення мікрохірургії ока 
(272,2 м2), відділення нейрохірургії 
(278,03 м2), відділення анестезіології з 
палатами інтенсивної хірургії 2 (137 
м2), операційний блок 7 (423,5 м2)) КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради згідно 
договору про співпрацю. Обладнання 
згідно табелю оснащення КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради відповідно до 
вимог наказу МОЗ № 496 від 
09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».
Обладнання: 
1. Фантом-система повна спеціальна 
комплексна 
• Дозволяє відпрацювати надання 
невідкладної медичної допомоги 
пацієнтам із комбінованою та 
поєднаною травмами
• Дозволяє відпрацювати іммобілізацію 
та транспортування
2. Фантом-система повна дитяча (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей до 
року
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей до року
3. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) дитяча (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дітей 2-8 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 2-8 років



4. Фантом-система повна дитяча (із 
засобами електронного контролю) (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей 8-
14 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 8-14 років
5. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб) доросла (3 шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію 
дорослих
• Дозволяє відпрацювати 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
6. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати накладання 
електродів реанімаційного монітору 
та дефібрилятора
7. Фантом-система сегментна (голова-
шия) доросла (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
8. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
трахеотомії у дорослих
9. Фантом-система сегментна (рука) 
доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
внутрішньовенного введення голок та 
катетерів, венісекцію та веніпункцію.
10. Ноші іммобілізаційні з комірцями 
та масо-габаритними манекенами
• Дозволяє відпрацювати прийом 
іммобілізації травмованих на ношах з 
фіксацією голови
• Дозволяє відпрацювати порядок дій 
та положення спеціалістів під час 
надання медичної допомоги 
постраждалим.
Фантоми виконані у натуральну 
величину та із матеріалів, що 
імітують натуральні тканини. 
Таке навчання дозволяє студенту, 
окрім засвоєння навичок усвідомити 
усі складності та нюанси їх виконання, 
а також відчути реальні зусилля які 
потрібні для ефективного надання 
медичної допомоги, що є одним з 
найважливіших аспектів засвоєння 
техніки практично. 

Виробнича лікарська 
практика з акушерства

практика Виробнича лікарська 
практика з 

акушерства.pdf

9gRuA37mYuh2QYGuzr
LnvigqoNv8z4L7HzpUrj

Jc1eU=

На базі відділень клініки акушерства 
та гінекології  КП «Волинське обласне 
територіальне медичне об'єднання 
захисту материнства і дитинства» 
Волинської обласної ради згідно 
договору про співпрацю. Обладнання 
згідно табелю оснащення КП 
«Волинське обласне територіальне 
медичне об'єднання захисту 
материнства і дитинства» Волинської 
обласної ради відповідно до вимог 
наказу МОЗ № 783 від 14.11.2011 р. 
«Про затвердження Примірних 
табелів оснащення перинатальних 
центрів III рівня» зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації.

1. Фантом-система повна спеціальна 
комплексна 
• Дозволяє відпрацювати надання 
невідкладної медичної допомоги 
пацієнтам із комбінованою та 
поєднаною травмами
• Дозволяє відпрацювати іммобілізацію 
та транспортування
2. Фантом-система повна дитяча (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей до 



року
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей до року
3. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) дитяча (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дітей 2-8 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 2-8 років
4. Фантом-система повна дитяча (із 
засобами електронного контролю) (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей 8-
14 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 8-14 років
5. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб) доросла (3 шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію 
дорослих
• Дозволяє відпрацювати 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
6. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати накладання 
електродів реанімаційного монітору 
та дефібрилятора
7. Фантом-система сегментна (голова-
шия) доросла (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
8. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
трахеотомії у дорослих
9. Фантом-система сегментна (рука) 
доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
внутрішньовенного введення голок та 
катетерів, венісекцію та веніпункцію.
10. Ноші іммобілізаційні з комірцями 
та масо-габаритними манекенами
• Дозволяє відпрацювати прийом 
іммобілізації травмованих на ношах з 
фіксацією голови
• Дозволяє відпрацювати порядок дій 
та положення спеціалістів під час 
надання медичної допомоги 
постраждалим.
Фантоми виконані у натуральну 
величину та із матеріалів, що 
імітують натуральні тканини. Таке 
навчання дозволяє студенту, окрім 
засвоєння навичок усвідомити усі 
складності та нюанси їх виконання, а 
також відчути реальні зусилля які 
потрібні для ефективного надання 
медичної допомоги, що є одним з 
найважливіших аспектів засвоєння 
техніки практично. 

Екстрена та невідкладна 
медична допомога

навчальна 
дисципліна

+++Силабус_Екстр-
мед-2022.pdf

fYjuVG6abcrno5ykrgZjG
/e35KLzmI85vToNDVgR

JV0=

На базі відділення екстренної медичної 
допомоги та амбулаторно-
поліклінічного відділення (393,5 м2) КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради згідно 
договору про співпрацю. Обладнання 
згідно табелю оснащення КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради відповідно до 
вимог наказу МОЗ № 496 від 
09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».



Підготовка до ЄДКІ навчальна 
дисципліна

+++Силабус ЄДКІ-2022 
(1).pdf

Tr9ixXPreqBlIR174WHa
I8PH1YA17J3DdTkml6L

QwFk=

С710, С710а
Комп’ютер Celeron 1700 ‒ 1 шт.;
комп’ютер Pentium Dual Core, 
оперативки – 2 G, 250GB ‒ 1 шт.;
монітор – Asus "24/ Full HD1280х768‒ 1 
шт.;
принтер Canon MF3010 ‒ 1 шт.; 
проектор мультимедійний EpsonEB-
X02 ‒ 1 шт.; 
графічний планшет Wacom Bamboo для 
замальовок структур гістологічних 
мікропрепаратів ‒ 1 шт.; 
комп’ютер для створення 3D моделей – 
Core i5, оперативки ‒ 16G, SSD 480 GB ‒ 
1 шт.;
монітор Dell "24/ Full HD1920х1080 ‒ 1 
шт.;
графопроектор М-1615 ОНР 1600 ‒ 1 
шт.; 
дошка аудиторна ‒ 1 шт.; 
мікроскоп MICROmed XS-5520 ‒ 12 шт., 
2019 р.; 
відеокамера до мікроскопа MICROmed 
XS-5520 – Micmed 5 MP з програмним 
морфометричним забезпеченням ‒ 
1 шт.; 
лабораторний прямий мікроскоп ZEISS 
Primo Star 3 ‒ 
1 шт., 2021 р., (для досліджень за 
методом світлого та темного полів, а 
також фазового контрасту) з 
кольоровою цифровою камерою 
Axiocam 208 color (8 Мп), розмір 
матриці 1/2'' збільшення окуляра х0,5 
(для отримання "живого" зображення з 
камери на екрані комп'ютера, 
налаштування камери, захоплення 
зображення, нанесення анотацій на 
зображення (масштабні лінійки, 
текст, графіка), проведення ручних 
вимірювань (відстань, площа, кути), 
запис відеороликів);
комп'ютер до світлового мікроскопа 
ZEISS Primo Star 3 ‒ Core i5, оперативки 
‒ 16G, SSD 480 GB ‒ 1 шт., 2021 р.;
монітор Philips "27/ Full HD1920х1080 ‒ 
1 шт.; 
навушники Sven AP-670MV ‒ 1 шт.;
колекція навчальних та наукових 
гістологічних препаратів; 
професійний набір для ручного 
фарбування гістологічних препаратів 
DiaPath (Італія) 12 резервуарів 
(місткість кожного 450 мл.) ‒ 1 шт.; 
гістологічна батарея для фарбування 
(набір стаканчиків Хелендахеля); 
мікроскоп бінокулярний 
стереоскопічний МБС-10 ‒ 1 шт., 1998 
р.; 
мікроскоп Биолам Р-15 ‒ 1 шт., 
1998/1999 р.;
мікротом санний МС-2 ‒ 1 шт., 2006 р.;
об’єкт-мікрометр ‒ 1 шт., 1989 р.; 
гвинтовий окулярний мікрометр МОВ-
1-х16 ‒ 1 шт., 
1993 р.;
окулярний сітковий мікрометр ‒ 1 
шт.;
сушильний столик для гістологічних 
мікропрепаратів ‒ 
1 шт.; 
термостат ТС-1/80 СПУ ‒ 2 шт.; 
аквадистилятор ДЕ-10 ‒ 1 шт.; 
сушильна шафа ‒ 1 шт.;
витяжна шафа з електричним 
приводом ‒ 1 шт.; 
секундомір лаборатоний ‒ 3 шт.; 
ваги електронні ‒ 2 шт.;
хімічний посуд;  
хімреактиви; 
барвники; 
лабораторні інструменти; 
холодильник Snaige 200л. ‒ 1 шт.; 
лабораторні столи ‒ 6 шт.; 
лабораторні шафи та стелажі ‒ 5 шт.
С709
Інтерактивна система анатомічної 
візуалізації ТМ Briolight ‒ 1 шт., 2020 
р.; програмне забезпечення – Атлас: 
понад 13 тисяч структур в 3D 
підготовлені на основі сканування, 
анатомічних знімків та книг, 
мікроскопічні моделі, сross-sections: 
динамічний модуль зрізів (динамічна 



модель систем органів тіла людини: 
серця з регулюванням пульсу, анімація 
руху м’язів, іннервація та кровообіг, 
ізоляція певної області тіла для 
докладного вивчення). Бібліотека 
системи включає 2000 слайдів з 
описами, 1500 аудіозаписів по медицині 
та анатомії, 200 годин лекцій, 1500 
анімацій за темами кардіології, 
стоматології, офтальмології, 
ортопедії, фітнесу, що охоплюють 
нормальні стани, патології, їх 
діагностику, а також лікування. 
Держзакупівля 
https://www.dzo.com.ua/tenders/988276
8;
мультимедійний проектор Epson EB-
S72 ‒ 1 шт., 2018 р.; 
ноутбук Toshiba ‒ 1 шт., 2010 р.; 
череп людини 3 частини; прозора 
модель пазух; модель ротової 
порожнини, глотки; рельєфна модель 
дихальної системи з легеневою 
альвеолою; пряма кишка; шлунково-
кишковий тракт з патологіями; 
модель нирки; модель травна система; 
модель жіночого тазу з хребцями; 
чоловічий таз з простатою; 
щитоподібна залоза (набір з 4-х); 
молочна залоза у розрізі, вологі 
препарати; муляжі; скелет людини та 
ін.;
вологі препарати – 91 (серцево-судинна 
система – 19, нервова система – 27, 
спланхнологія – 45);
натуральні препарати – 5;
муляжі – 296 (ОРА: скелет – 2, череп – 
13, кістки – 71, м’язова система – 64, 
зв’язки – 32; спланхнологія: дихальна 
система – 10, травна система – 13, 
сечостатева система – 10, ендокринна 
система – 30; серцево-судинна 
система – 24; нервова система – 19; 
аналізатори – 8);
схеми, таблиці – 166 (ОРА – 74; 
серцево-судинна система – 19; 
спланхнологія – 33; нервова система – 
40).

С720 
Інтерактивна дошка ePresenter EP-84T 
‒ 1 шт.;
проектор ViewSonic PS501X ‒ 1 шт., 
2021 р.;
ноутбук HP250G6 ‒ 1 шт., 2014 р.
С705
Освітнє програмне забезпечення 
«Комплекс програм: Віртуальна 
фізіологія». Програмне забезпечення 
включає: симулятор серцевих 
скорочень в установці Лангендорфа 
(SimHeart), необмежена ліцензія на 
інститут/факультет; симулятор 
скорочення гладкої мускулатури судин 
та кишечника (SimVessel), необмежена 
ліцензія на інститут/факультет; 
симулятор класичних експериментів з 
ізольованими нервово-м’язовими 
препаратами жаби (SimMuscle), 
необмежена ліцензія на 
інститут/факультет; симулятор 
фізіологічних процесів нервів (SimNerv), 
необмежена ліцензія на 
інститут/факультет; симулятор 
морфології та функціональної 
активності нейронів (SimNeuron 
необмежена ліцензія на 
інститут/факультет); Дерзакупівля: 
https://www.dzo.com.ua/tenders/129394
33
інтерактивна дошка  ePresenter EP-84 
T та програмне забезпечення 
ePRESENTER EP84T‒ 1 шт., 2020 р.; 
проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 
2014 р.; 
ноутбук Samsung NP30 1600 15.0’’XGA ‒ 
1 шт., 2010 р.; 
тринокулярний мікроскоп SIGETA MB-
303 ‒ 1 шт., 
2019 р.;
мікроскоп MICROmed XS-5520 ‒ 6 шт., 
2019 р.; 
барвники, реактиви, 2018 р.



С706
крісло сорбційне ‒ 1 шт., 2008 р./2011 
р.;
2-канальний портативний 
комп’ютерний електронейроміограф 
Нейро-ЕМГ-Мікро ‒ 1 шт., 2003 р./ 
2018 р.;
електрод чашечковидний з кабелем 
відведення ‒ 2 шт., 2018 р.;
електрод заземлюючий з кабелем 
відведення ‒ 1 шт., 
2018 р.;
електрод одноразовий поверхневий ‒ 2 
шт., 2018 р.;
набір гир, 2 кг, 5 кг, 2014 р.;
гель для ЕКГ/ЕЕГ Conti Gel, 500 мл. ‒ 1 
шт., 2019 р.;
Вата, 500 г, ‒ 1 шт., 2020 р.;
96% етиловий спирт, 250 мл, 2019 р.;
монітор Samsung ‒ 1 шт, 2003 р./ 2018 
р.; 
системний блок ‒ 1 шт. 2003 р./ 2018 
р.;
сантиметрова стрічка ‒ 1 шт., 2018 
р.;
крісло Барані ‒ 1 шт., 2019 р.;
динамометр медичний електронний 
ручний ДМЕР-120 ‒  2 шт., 2011 р.;
динамометр становий ‒ 1 шт., 2011 р.
С701
Комплекс електроенцефалографічний 
Нейроком. Версія ПО-
Професіонал:електроенцефалограф 
Нейроком 19 ‒
1 шт., 2019 р.;
фотофоностимулятор з вузлом 
кріплення ‒  1 шт., 2019 р.;
аудіосистема (Sony GTK-XB7) ‒ 1 шт., 
2019 р.;
пульт для відповіді обстежуваного ‒ 1 
шт., 2019 р.;
монітор (21,5’’ LG 22M38A-B VGA) ‒ 1 
шт., 2019 р.;
системний блок (процесор Intel Core i3-
8100 3.6 GHz/8GT/s/6MB / ASUS PRIME 
H310-Plus / Goodram DDR4-2400 
8192MB PC4-19200 / Western Digital Blue 
1TB 7200 rpm 64MB WD 10EZEX 3.5 
SATA III / GPS-600A8 600W / Kingston 
SSDNow A400 120GB 2.5’’ SATAIII TLC / 
QUBE QBM43) ‒ 1 шт., 2019 р.;
комплекс кардіографічний Кардіолаб ‒ 1 
шт., 2019 р.
С703
Проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 2014 р.; 
ноутбук Samsung NP30 1600 15.0’’XGA ‒ 
1 шт., 2010 р.; 
тонометри і фонендоскопи ‒ 10 шт., 
2016 р., 2020 р.; 
дозатор ручний для піпеток 1-10 мл;
рукавички нітрилові;
холодильник ARISTON MTA 1167 ‒ 1 шт., 
2012 р;
центрифуга CF-10 ‒1 шт., 2011 р.; 
банка з гвинтовою кришкою ‒ 1 шт., 
2012 р.; 
палички, 2011 р.; 
ваги аналітичні ‒ 1 шт., 2011 р.;
віскозиметр капілярний ‒ 1 шт., 2014 
р.;
пневмотахометр ‒ 1 шт., 2019 р.;
глюкометр «One Call Plus» ‒ 1шт., 2018 
р.; 
пульсометр  Heaco ‒ 1 шт., 2018 р.;
неврологічні молоточки, 10 шт.. 2016 
р.;
навчальні відео-фільми з фізіології 
людини і тварин;
спірометри Барнеса ‒ 10 шт., 2016 р.;
апарат Рота ‒ 2 шт., 2013 р.;
периметр Форстера ‒ 4 шт., 2013 р.;
поліхроматичні таблиці Рабкіна ‒ 2 
шт., 2016 р.;
набір камертонів, 2 шт. ‒ 2013 р.;
гальванічний пінцет‒ 1 шт., 2001 р.;
набір препарувальних інструментів ‒ 1 
шт., 2001 р.;
ростомір ‒  3 шт.,2016 р.; 2020 р.;
гемоглобінометр Lavanalyt-12 ‒ 1 шт., 
2020 р.;
інфрачервоний безконтактний 
термометр Non-Contact YTAI 9457 ‒ 10 
шт., 2020 р.;



медичні ваги ‒ 3 шт., 2016 р.; 2020 р.

Оториноларингологія навчальна 
дисципліна

+++Силабус-
Оториноларингологія-

2022.pdf

LIxPyB14sPgTjDoiU6rQ
w0yQolC35jAjbrkIFnB2E

XQ=

На базі отоларингологічного 
відділення (244,25 м2) КП «Волинська 
обласна клінічна лікарня» Волинської 
обласної ради згідно договору про 
співпрацю. Обладнання згідно табелю 
оснащення КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» Волинської обласної 
ради відповідно до вимог наказу МОЗ 
№ 496 від 09.07.2009 р. «Про 
затвердження Примірного табеля 
оснащення медичним обладнанням  та 
виробами медичного призначення 
обласної (обласної клінічної) 
республіканської клінічної лікарні зі 
змінами та доповненнями на основі 
локальних кошторисів проектно-
кошторисної документації».

Акушерство і гінекологія навчальна 
дисципліна

+++Силабус АГ 4-6  
курс-2022.pdf

brI+mAzFBcnkPPdGwlT
Ezo5sWcLtu+g6TgtFktd

RbKA=

На базі відділення екстрагенітальної 
патології (927 м2), відділення 
гінекології з малоінвазивними 
технологіями (927 м2) та клініко-
діагностичної лабораторії (79 м2) 
клініки акушерства і гінекології КП 
«Волинське обласне територіальне 
медичне об'єднання захисту 
материнства і дитинства» згідно 
договору про співпрацю. Обладнання 
згідно табелю оснащення КП 
«Волинське обласне територіальне 
медичне об'єднання захисту 
материнства і дитинства» Волинської 
обласної ради відповідно до вимог 
наказу МОЗ № 783 від 14.11.2011 р. 
«Про затвердження Примірних 
табелів оснащення перинатальних 
центрів III рівня» зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації.
Обладнання: 
11. Фантом-система повна акушерська 
спеціальна 
Дозволяє відпрацювати надання 
медичної допомоги та техніку 
проведення основних акушерських 
прийомів:
1. Введення фізіологічних пологів, при 
передньому виді потиличного 
передлежання
2. Проведення прийомів Леопольда-
Левицького
3. Введення пологів, при задньому виді 
потиличного передлежання
4. Введення пологів при розгинальних 
вставленнях плоду
5. Проведення захисту промежини
6. Проведення зовнішнього 
профілактичного повороту плода на 
головний кінець
7. Проведення зовнішнього 
профілактичного повороту плода на 
тазовий кінець
8. Проведення зовнішньо-внутрішнього 
повороту 
9. Надання медичної допомоги при 
тазових передлежаннях плоду
10. Надання медичної допомоги при 
дистоції плечиків
11. Проведення оперативних 
вагінальних пологів (форцепс-
екстракція плоду, вакуум-екстракція 
плоду)
12. Активне ведення третього періоду 
пологів
Дозволяє відпрацювати надання 
невідкладної медичної допомоги 
пацієнтам із комп’ютерним аналізом 
якості надання проведених заходів:
1. Серцево-легенева реанімація
2. Надання медичної допомоги при 
масивній акушерській кровотечі
3. Надання медичної допомоги при 
гострих гіпертензивних розладах
4. Надання медичної допомоги при 
тромбоемболічних ускладненнях
5. Надання медичної допомоги при 
емболії навколоплідними водами
6. Надання медичної допомоги при 
вивороті матки
7. Надання медичної допомоги при 
випадінні петель пуповини



12. Фантом-система повна дитяча
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей до 
року
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей до року
13. Фантом-система сегментна 
(матка №1) - дозволяє відпрацювати 
прийоми хірургічного гемостазу при 
гіпотонічній матковій кровотечі 
• Накладання гемостатичних швів (по 
Блінчу, за Чо, по Хайману, по Перейра)
• Проведення поетапної 
деваскуляризації
14. Фантом-система сегментна 
(матка №2) – дозволяє відпрацювати 
технічні прийоми ушиття матки при 
кесаревому розтині 
15. Фантом-система сегментна 
(органи малого тазу) – дозволяє 
відпрацювати практичні навички в 
гінекології:
• Огляд в дзеркалах
• Взяття мазків на CVU
• Взяття мазків на АК
• Введення внутрішньоматкового 
контрацептиву
• Пункція заднього склепіння
• Біопсія шийки матки
• Проведення парацервікальної 
анестезії
16. Фантом-система сегментна 
(промежина) – дозволяє відпрацювати 
навички при веденні пологів:
• Визначення зрілості пологових шляхів 
за Бішопом
• Визначення динаміки відкриття 
шийки матки
• Визначення динаміки просування 
голівки по пологовим шляхам
17. Фантом-система сегментна 
(промежина)  - дозволяє відпрацювати 
основні хірургічні навички на 
промежині в акушерстві:  
• Проведення епізіотомій 
• Ушиття епізіотомної рани
• Ушиття розриву промежини І ст
• Ушиття розриву промежини ІІ ст
• Ушиття розриву промежини ІІІ ст
• Проведення місцевих методів 
знеболення на промежині
• Надання медичної допомоги при 
ректо-вагінальних норицях
Фантоми виконані у натуральну 
величину та із матеріалів, що 
імітують натуральні тканини. 
Навчання на таких фантомах 
дозволяє студентам зрозуміти і 
практично освоїти навички, 
теоретична частина яких вивчається 
під час курсу «Акушерство та 
гінекологія». 
Таке навчання дозволяє студенту, 
окрім засвоєння навичок усвідомити 
усі складності та нюанси їх виконання, 
а також відчути реальні зусилля які 
потрібні для ефективного надання 
медичної допомоги, що є одним з 
найважливіших аспектів засвоєння 
техніки практично.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

+Силабус_Укр-
мова_Медицина_2022.

pdf

kUOlZVZYGStIhk6PPWI
2BubXywlq4MJErhySde

bxhKE=

С710
Проектор мультимедійний BENQ 
MS550 ‒ 1 шт., 2019 р.;
ноутбук ACER AspireE1-570G ‒ 1 шт., 
2017 р. 
С714
Проектор мультимедійний BENQ 
MS550 ‒ 1 шт., 2012 р.;
ноутбук Lenovo IdeaPad № 580, Model 
Name 20182 ‒ 
1 шт., 2012 р.
С717
Проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 2014 р.;
ноутбук HP250G6 ‒ 1 шт., 2014 р.

Анатомія людини навчальна 
дисципліна

+Силабус-Анатомія 
людини=2021-2022 н. р. 

(ІІ семестр).pdf

mN5cQOC44WooAYb0S
JJfGjA6RLhtdpRmDBIU

dSSDu88=

С709
Інтерактивна система анатомічної 
візуалізації ТМ Briolight ‒ 1 шт., 2020 
р.; програмне забезпечення – Атлас: 
понад 13 тисяч структур в 3D 
підготовлені на основі сканування, 



анатомічних знімків та книг, 
мікроскопічні моделі, сross-sections: 
динамічний модуль зрізів (динамічна 
модель систем органів тіла людини: 
серця з регулюванням пульсу, анімація 
руху м’язів, іннервація та кровообіг, 
ізоляція певної області тіла для 
докладного вивчення). Бібліотека 
системи включає 2000 слайдів з 
описами, 1500 аудіозаписів по медицині 
та анатомії, 200 годин лекцій, 1500 
анімацій за темами кардіології, 
стоматології, офтальмології, 
ортопедії, фітнесу, що охоплюють 
нормальні стани, патології, їх 
діагностику, а також лікування. 
Держзакупівля 
https://www.dzo.com.ua/tenders/988276
8;
мультимедійний проектор Epson EB-
S72 ‒ 1 шт., 2018 р.; ноутбук Toshiba ‒ 1 
шт., 2010 р.; 
об`ємні муляжі: череп людини 3 
частини, прозора модель пазух, модель 
ротової порожнини, глотки, рельєфна 
модель дихальної системи з легеневою 
альвеолою, пряма кишка, шлунково-
кишковий тракт з патологіями, 
модель нирки, модель травна система, 
модель жіночого тазу з хребцями, 
чоловічий таз з простатою, 
щитоподібна залоза (набір з 4-х), 
молочна залоза у розрізі, вологі 
препарати, муляжі, натуралні 
скелети людини та ін.;
набір вологих препаратів – 91 (серцево-
судинна система – 19, нервова система 
– 27, спланхнологія – 45);
натуральні препарати – 5;
муляжі – 296 (ОРА: скелет – 2, череп – 
13, кістки – 71, м’язова система – 64, 
зв’язки – 32; спланхнологія: дихальна 
система – 10, травна система – 13, 
сечостатева система – 10, ендокринна 
система – 30; серцево-судинна 
система – 24; нервова система – 19; 
аналізатори – 8);
схеми, таблиці – 166 (ОРА – 74; 
серцево-судинна система – 19; 
спланхнологія – 33; нервова система – 
40).
С720 
Інтерактивна дошка ePresenter EP-
84T‒ 1 шт.;
проектор ViewSonic PS501X ‒ 1 шт., 
2021 р.;
ноутбук HP250G ‒ 1 шт., 2014 р.

Медична та біологічна 
фізика

навчальна 
дисципліна

+Силабус Медична та 
біол фізика 2022.pdf

2F7jp85BcT3qEvWCKqj
Efwt0MCdO1VIWDdg6a

d6SlEY=

С703
Проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 2014 р.;
ноутбук Samsung NP30 ‒ 1 шт., 2010 р. 
С705
Інтерактивна дошка  ePresenter EP-84 
T та програмне забезпечення 
ePRESENTER EP84T ‒ 1 шт., 2020 р.;
мікроскоп MICROmed XS-5520 ‒ 6 шт., 
2019 р.
С701, С706
Діагностичний автоматизований 
комплекс «Кардіо+» ‒ 1 шт., 2020 р;
електроміограф “Нейрософт-Мікро” ‒ 1 
шт., 2005 р.;
комплекс електроенцефалографічний 
Нейроком. Версія ПО-Професіонал: 
електроенцефалограф Нейроком 19 ‒ 1 
шт., 2019 р.;
монітор (21,5’’ LG 22M38A-B VGA), 2019 
р. ‒ 2 шт.;
системний блок (процесор Intel Core i3-
8100 3.6 GHz/8GT/s/6MB / ASUS PRIME 
H310-Plus / Goodram DDR4-2400 
8192MB PC4-19200 / Western Digital Blue 
1TB 7200 rpm 64MB WD 10EZEX 3.5 
SATA III / GPS-600A8 600W / Kingston 
SSDNow A400 120GB 2.5’’ SATAIII TLC / 
QUBE QBM43) ‒ 1 шт., 2019 р.;
віскозиметр капілярний ‒ 1 шт., 2014 
р.;
тонометр механічний ВК2 001-3001 із 
стетоскопом ‒ 
5 шт.,  2020 р.;
динамометр KYTO EH101 ‒ 5 шт., 2020 
р.;



лабораторний посуд та реактиви; 
рН-метр ‒ 1 шт.;
центрифуга ‒ 1 шт.;
холодильник ARISTON MTA 1167 ‒ 1 шт., 
2012 р.
С7
Тензометрична установка, в яку 
входять: волога камера; електроди; 
лінійний серводвигун навантаження з 
інтегрованим датчиком сили; 
лінійний серводвигун довжини з 
інтегрованим датчиком довжини; 
ОС на базі мікроскопа Brunel IMX Zoom 
Trinocular;   
електростимулятор;
сервопідсилювач;
теромостатичний пристрій; 
перфузійна система та  
перистальтичні насоси; 
персональний комп’ютер ‒ 1 шт., 2014 
р.
Відкриті джерела сучасної освітньо-
наукової інформації з навчальної 
дисципліни:
Біофізичний вісник: 
https://periodicals.karazin.ua/biophysvis
nyk/about

Гістологія, цитологія і 
ембріологія

навчальна 
дисципліна

гістологія_2022 (66-
44).pdf

bd3A0ohFWmsMhNQVd
1FQAniDKJFJjuHuV4Oji

Hmg55U=

С710, С710а
Комп’ютер Celeron 1700 ‒ 1 шт.;
комп’ютер Pentium Dual Core, 
оперативки – 2 G, 250GB ‒ 1 шт.; 
монітор Asus "24/ Full HD1280х768 ‒ 1 
шт.;
принтер Canon MF3010 ‒ 1 шт.; 
проектор мультимедійний EpsonEB-
X02 ‒ 1 шт.; 
графічний планшет Wacom Bamboo для 
замальовок структур гістологічних 
мікропрепаратів ‒ 1 шт.; 
комп’ютер для створення 3D моделей – 
Core i5, оперативки ‒ 16G, SSD 480 GB ‒ 
1 шт.; 
монітор Dell "24/ Full HD1920х1080 ‒ 1 
шт.;
графопроектор М-1615 ОНР 1600 ‒ 1 
шт.; 
дошка аудиторна ‒ 1 шт.; 
мікроскоп MICROmed XS-5520 ‒ 12 шт., 
2019 р.;
відеокамера до мікроскопа MICROmed 
XS-5520 – MІСmed 5 MP з програмним 
морфометричним забезпеченням ‒ 1 
шт.; 
лабораторний прямий мікроскоп ZEISS 
Primo Star 3 ‒ 
1 шт., 2021 р., (для досліджень за 
методом світлого та темного полів, а 
також фазового контрасту) з 
кольоровою цифровою камерою 
Axiocam 208 color (8 Мп), розмір 
матриці 1/2'' збільшення окуляра х0,5. 
Програмне забезпечення Zen та 
Labscope для отримання "живого" 
зображення з камери на екрані 
комп'ютера, налаштування камери, 
захоплення зображення, нанесення 
анотацій на зображення (масштабні 
лінійки, текст, графіка), проведення 
ручних вимірювань (відстань, площа, 
кути), запис відеороликів) та 
дистанційної демонстрації 
мікропрепаратів студентамю. 
Держзакупвля - 
https://www.dzo.com.ua/tenders/129653
29; 
комп'ютер до світлового мікроскопа 
ZEISS Primo Star 3 ‒ Core i5, оперативки 
‒ 16G, SSD 480 GB ‒ 1 шт.;
монітор Philips "27, Full HD1920х1080 ‒ 
1 шт.; 
навушники Sven AP-670MV ‒ 1 шт.;
колекція навчальних та наукових 
гістологічних препаратів; 
професійний набір для ручного 
фарбування гістологічних препаратів 
DiaPath (Італія) 12 резервуарів 
(місткість кожного 450 мл.) ‒ 1 шт.; 
гістологічна батарея для фарбування 
(набір стаканчиків Хелендахеля); 
мікроскоп MICROmed XS-5520 ‒ 6 шт.. 
2019 р.;
мікроскоп бінокулярний 
стереоскопічний МБС-10 ‒ 1 шт., 1998 



р.; 
мікроскоп Биолам Р-15 ‒ 10 
шт.,1998/1999 р.;
мікротом санний МС-2 ‒ 1 шт., 2006 р.;
об’єкт-мікрометр ‒ 1 шт., 1989 р.; 
гвинтовий окулярний мікрометр МОВ-
1-х16 ‒ 1 шт., 
1993 р.;
окулярний сітковий мікрометр ‒ 1 
шт.;
сушильний столик для гістологічних 
мікропрепаратів ‒ 
1 шт.; 
термостат ТС-1/80 СПУ ‒ 2 шт.; 
аквадистилятор ДЕ-10 ‒ 1 шт.; 
сушильна шафа ‒ 1 шт.; 
витяжна шафа з електричним 
приводом ‒ 1 шт.; 
секундомір лаборатоний ‒ 3 шт.; 
ваги електронні ‒ 2 шт.;
хімічний посуд;  
хімреактиви; 
барвники; 
лабораторні інструменти; 
холодильник Snaige 200 л. ‒ 1 шт.; 
лабораторні столи ‒ 6 шт.; 
лабораторні шафи та стелажі ‒ 5 шт.  

Гігієна та екологія навчальна 
дисципліна

++силабус гігієна та 
екологія 2022.pdf

JKOxere1KxRKWCMYLd
hFrSOoahVq5of7C/yFc4

q3nAc=

С705
Інтерактивна дошка ePresenter EP-84 
T та програмне забезпечення 
ePRESENTER EP84T ‒ 1 шт., 2020 р.; 
проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт.,  2014 р.;
ноутбук Samsung NP30 1600 15.0’’XGA ‒ 
1 шт., 2010 р.
С701
Багатофункціональний пристрій-
принтер-сканер-ксерокс (Brother DCP 
L2540DNR1 500) ‒ 1 шт., 2019 р.;
системний блок (процесор Intel Core i3-
8100 3.6 GHz/8GT/s/6MB / ASUS PRIME 
H310-Plus / Goodram DDR4-2400 
8192MB PC4-19200 / Western Digital Blue 
1TB 7200 rpm 64MB WD 10EZEX 3.5 
SATA III / GPS-600A8 600W / Kingston 
SSDNow A400 120GB 2.5’’ SATAIII TLC / 
QUBE QBM43) ‒ 1 шт., 2019 р.
С704
психрометр аспіраційний (МВ-4М) ‒ 1 
шт.; 
анемометр ‒ 1 шт.; 
термогігрометр цифровий НТС-1‒ 1 
шт.; 
гігрометр психрометричний 
люксметр ‒ 1 шт.;
віскозиметр капілярний ‒ 1 шт.;
pН-метр ‒ 1 шт.;
спірометри Барнеса ‒ 10 шт.;
ростомір ‒ 3 шт.;
медичні ваги ‒ 3 шт.;
термометри;
динамометр KYTO EH101;
становий динамометр;

Відкриті джерела сучасної освітньо-
наукової інформації з навчальної 
дисципліни:
Державні санітарні норми та правила 
«Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання 
людиною»(ДСанПіН2.2.4-171-10):
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0
452-10#Text 
Науковий журнал «Довкілля та 
здоров’я» http://www.dovkil-
zdorov.kiev.ua/

Охорона праці в галузі навчальна 
дисципліна

+Силабус_Охорона 
праці в галузі 2022.pdf

AajKl0IIrlVHXfki9dZwd
+8/qhMMLYXq3kTFC8

p2oQw=

G12
Мультимедійний проектор BenQ 
MS500+ (універсальний, яскравість: 
2500 лм.) ‒ 1 шт.; 
ноутбук Lenovo B5030 (дисплей – 15,6 
дюйма, матовий, з LED – підсвіткою, 
процесор � Pentium N3530, роздільна 
здатність � Intel HD 1366x768, 
оперативна пам’ять � 2 ГБ, батарея – 
літій-іонна, об’єм � 2200 мАч, розміри 
� 38 x 26,2 x 2,5 см, вага � 2,32 кг, 
операційна система Windows 10 (64)) ‒ 
1 шт.;
навчальні стенди.



Медична хімія навчальна 
дисципліна

+Силабус_Медична 
хімія_2022.pdf

eX+JsySq4CbCqtUqUztO
0qg89w6Z114oyO+Woq8

D9MM=

С807
Бані водяні ЛВ-8 – 8 шт.;
бані масляні – 4 шт.;
вакуумний насос ‒ 1 шт.;
ваги електронні твл-0,5 (0,01) 4 кл. ‒ 1 
шт.;
дошка аудиторна ‒ 1 шт.;
лабораторний посуд;
магнітна мішалка мм-6 ‒ 1 шт.; 
мірний посуд; 
мийка;
рН-метр 220 ‒ 1 шт.;
набір порцелянових ступок з 
товкачиками; 
прилад для визначення температури 
плавлення ‒ 1 шт.; рефрактометр 
ирф-454 б2м ‒ 1 шт.;
стелажі, стіл лабораторний – 8 шт.;
шафа витяжна шв-2 ‒ 1 шт.;
шафа сушильна шсв-45с ‒ 1 шт.;
штативи лабораторні – 20 шт.

Біологічна та біоорганічна 
хімія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Біологічна 
та біооганічна 

хімія_Med_2022.pdf

YYsMT7KiN9K3GrkuEjo
40Gg4ss8S6CF44nWFf2

2xvbw=

С810
Лабораторні столи; 
газові пальники;
витяжні шафи;
хімічні реактиви; 
посуд та прилади: пробірки та 
пробіркотримачі до них; мірний посуд 
(піпетки, мірні циліндри, стакани та 
колби); 
термометри;  
реактиви для приготування розчинів; 
лійки та фільтрувальний папір; 
лабораторні штативи; 
кристалізатор; 
водяні та електричні бані; 
дистилятор; 
лабораторні ваги; 
рН-метр; 
лабораторні магнітні мішалки;
центрифуга;
термостат ТС-80М-2; 
спектрофотометр Spectro Quest 
UNICO 2800; 
холодильник.

Відкриті джерела сучасної освітньо-
наукової інформації з навчальної 
дисципліни: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%
D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC
%D1%96%D1%8F
https://esu.com.ua/search_articles.php?
id=35358
https://en.wikipedia.org/wiki/Biochemistr
y

Мікробіологія, вірусологія 
та імунологія

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС МЕД 
мікробіологія_2022.pdf

BwG9CBNzhW/TO0XtM
03WSbDjLzC6y+c4nw9P

g8kbqng=

СП 208; 209; 210; 212; 214
Проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 2014 р.; 
інтерактивна дошка  ePresenter EP-84 
T та програмне забезпечення 
ePRESENTER EP84T ‒ 1 шт., 2020 р.; 
ноутбук Toshiba ‒ 1 шт.,  2010 р.;
камера ультрафіолетова ‒ 1 шт., 2011 
р.;
мікроскопи MICROmed XS-5520 ‒ 6 шт., 
2019 р.; 
мікроскоп біологічний ЛОМО 
МИКМЕД-1 для бактеріологічного 
дослідження ‒ 1 шт., 2011 р.;
мікроскоп біологічний ЛОМО РПО-11 – 1 
шт.;
люмінесцентний мікроскоп із фазово-
котрастним пристроєм ‒ 1 шт., 2011 
р.;
лабораторний посуд, 2011 р.; 
мікропіпетки змінного об’єму (10-100 
мкл., 20-200 мкл., 100-1000 мкл.), 2011 
р.;
плитка електрична термія ‒ 1 шт., 
2011 р.;
водяна баня ‒ 1 шт., 2019 р.;
барвники, реактиви (у т.ч. 
флуоресцентні),  2018 р.;
додатковий блок-освітлювач для 
мікроскопа PowerMust 600 Offline ‒ 1 
шт., 2011 р.;
центрифуга молочна ОПн-3У4.2 ‒ 1 
шт., 2011 р.; 
ламінарний бокс BDSL (Biological 
Diagnostic Supplies Ltd) ‒ 1 шт., 2011 р.;



термостат ТС 80 М2 ‒ 1 шт.;
ультразвуковий дезінтегратор УЗДН-
А ‒ 1 шт., 2011 р.;
центрифуга ОПн-8-У4.2 ‒ 1 шт., 2011 
р.;
отоелектроколориметр ФЕК-56М-
У4.2‒ 1 шт., 2011 р.;
прилад для електрофорезу на різних 
носіях ПЕФ-3 ‒ 
1 шт., 2011 р.;
розділювальні колонки для проведення 
імунологічних досліджень, 2011 р.;
дистилятор ДЭ-10 модель 789 ‒ 1 шт., 
2011 р. ;
магнітна мішалка ММ-5, 1 шт., 2011 
р.; 
рН-метр рН-340 ‒ 1 шт., 2011 р.;
шафа сушильно-стерилізаційна ШСС-
80п ‒ 1 шт., 2011 р.;
медичний стерилізатор сухожаровий 
UTC 20 л. ‒ 1 шт., 2011 р.;
стерилізатор паровий ГК-20 
(автоклав) ‒ 1 шт., 2012 р.;
ламінарний бокс ЛБ-Г №224 ‒1 шт., 
2012 р.;
прилад для обліку колоній бактерій 
ПСБ ‒ 1 шт., 2011р.;
термостат сухоповітряний ТС-80 ‒ 1 
шт., 2011 р.;
ваги аналітичні ‒ 1 шт., 2012 р.; 
апарат Кротова для відбору зразків 
повітря ‒ 1 шт., 
2012 р.; 
ваги торсійні TECHNIPROT‒ 1 шт., 
2012 р. 

Відкриті джерела сучасної освітньо-
наукової інформації з навчальної 
дисципліни:
Фахове періодичне видання: ЗДОБУТКИ 
КЛІНІЧНОЇ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 
МЕДИЦИНИ, 2020 (бібліотека ВНУ 
імені Лесі Українки);
Фахове періодичне видання: 
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
ЧАСОПИС, 2020 (бібліотека ВНУ імені 
Лесі Українки).

Латинська мова та 
медична термінологія

навчальна 
дисципліна

10+++Cилабус2022 
Латина Медична 
термінологія.pdf

+uuYMb45OemU/2G9sa
EmEt520JoVvCLBlwM2

PqYZTR0=

С720
Інтерактивна дошка  ePresenter EP-84 
T та програмне забезпечення 
ePRESENTER EP84T ‒ 1 шт., 2020 р.;
проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 
2014 р.;
ноутбук Samsung NP30 ‒ 1 шт., 2010 р. 

Радіаційна медицина навчальна 
дисципліна

++Силабус_Медицина
_Радіаційна медицина 

2022.pdf

pIyIKS2+Dx7BIYnJufDf
uySZbHxIr8XwlSpHXcL

Hqqw=

С703
Проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 2014 р.;
ноутбук Samsung NP30 1600 15.0’’XGA ‒ 
1 шт., 2010 р.; 
ноутбук Lenovo B5030 (дисплей – 15,6 
дюйма, матовий, з LED – підсвіткою, 
процесор � Intel Pentium N3530, 
роздільна здатність � Intel HD 
1366x768, оперативна пам’ять � 2 ГБ, 
батарея – літій-іонна, об’єм � 2200 
мАч, операційна система Windows 10 
(64)) ‒ 1 шт.
С705
Інтерактивна дошка  ePresenter EP-84 
T та програмне забезпечення 
ePRESENTER EP84T ‒ 1 шт., 2020 р.; 
проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 
2014 р.

Фізіологія навчальна 
дисципліна

++Силабус Фізіологія 
2022.pdf

3Xf5Jvj4Ko7lmK9IlyStZ5
dYACfdsf3IhOo+FmPSY

14=

С705
Освітнє програмне забезпечення 
«Комплекс програм: Віртуальна 
фізіологія». Програмне забезпечення 
включає: симулятор серцевих 
скорочень в установці Лангендорфа 
(SimHeart), необмежена ліцензія на 
інститут/факультет; симулятор 
скорочення гладкої мускулатури судин 
та кишечника (SimVessel), необмежена 
ліцензія на інститут/факультет; 
симулятор класичних експериментів з 
ізольованими нервово-м’язовими 
препаратами жаби (SimMuscle), 
необмежена ліцензія на 
інститут/факультет; симулятор 



фізіологічних процесів нервів (SimNerv), 
необмежена ліцензія на 
інститут/факультет; симулятор 
морфології та функціональної 
активності нейронів (SimNeuron 
необмежена ліцензія на 
інститут/факультет), 2021 р.;
Дерзакупівлі: 
https://www.dzo.com.ua/tenders/129394
33
інтерактивна дошка  ePresenter EP-84 
T та програмне забезпечення 
ePRESENTER EP84T‒ 1 шт., 2020 р.; 
проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 
2014 р.; 
ноутбук Samsung NP30 1600 15.0’’XGA ‒ 
1 шт., 2010 р.; 
тринокулярний мікроскоп SIGETA MB-
303 ‒1 шт., 
2019 р.;
мікроскоп MICROmed XS-5520 ‒ 6 шт., 
2019 р.; 
барвники, реактиви, 2018 р. 
С706
крісло сорбційне ‒ 1 шт., 2008 р./2011 
р.;
2-канальний портативний 
комп’ютерний електро-нейроміограф 
Нейро-ЕМГ-Мікро ‒ 1 шт., 2003 р./ 
2018 р.;
електрод чашечковидний з кабелем 
відведення ‒ 2 шт., 2018 р.;
електрод заземлюючий з кабелем 
відведення ‒ 1 шт., 
2018 р.;
електрод одноразовий поверхневий, 2 
шт., 2018 р.;
набір гир, 2 кг., 5 кг., 2014 р.;
гель для ЕКГ/ЕЕГ Conti Gel, 500 мл., 
2019 р.;
вата, 500 г., 2020 р.;
96% етиловий спирт, 250 мл., 2019 р.;
монітор Samsung ‒1 шт, 2003 р./ 2018 
р.; 
системний блок ‒ 1 шт. 2003 р./ 2018 
р.;
сантиметрова стрічка ‒ 1 шт., 2018 
р.;
крісло Барані ‒ 1 шт., 2019 р.;
динамометр медичний електронний 
ручний ДМЕР-120 ‒ 
2 шт., 2011 р.;
динамометр становий ‒ 1 шт., 2011 р.
С701
Комплекс електроенцефалографічний 
Нейроком. Версія ПО-Професіонал: 
електроенцефалограф Нейроком 19 ‒ 
1 шт., 2019 р.;
фотофоностимулятор з вузлом 
кріплення ‒ 1 шт., 2019р.;
аудіосистема (Sony GTK-XB7) ‒ 1 шт., 
2019 р.;
пульт для відповіді обстежуваного ‒ 1 
шт., 2019 р.;
монітор (21,5’’ LG 22M38A-B VGA) ‒ 1 
шт., 2019 р.;
системний блок (процесор Intel Core i3-
8100 3.6 GHz/8GT/s/6MB / ASUS PRIME 
H310-Plus / Goodram DDR4-2400 
8192MB PC4-19200 / Western Digital Blue 
1TB 7200 rpm 64MB WD 10EZEX 3.5 
SATA III / GPS-600A8 600W / Kingston 
SSDNow A400 120GB 2.5’’ SATAIII TLC / 
QUBE QBM43) ‒ 1 шт., 2019 р.;
комплекс кардіографічний Кардіолаб ‒ 1 
шт., 2019 р.
С703
Проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 2014 р.; 
ноутбук Samsung NP30 1600 15.0’’XGA ‒ 
1 шт., 2010 р.; 
тонометри і фонендоскопи ‒ 10 шт., 
2016 р., 2020 р.; 
дозатор ручний для піпеток 1-10 мл; 
рукавички нітрилові;
холодильник ARISTON MTA 1167 ‒ 1 шт., 
2012 р;
центрифуга CF-10 ‒ 1 шт., 2011 р.; 
банка з гвинтовою кришкою ‒ 1 шт., 
2012 р.; 
палички, 2011 р.; 
ваги аналітичні ‒ 1 шт., 2011 р.;
віскозиметр капілярний ‒ 1 шт., 2014 



р.;
пневмотахометр ‒ 1 шт., 2019 р.;
глюкометр «One Call Plus» ‒  1 шт., 
2018 р.; 
пульсометр  Heaco ‒ 1 шт., 2018 р.;
неврологічні молоточки ‒ 10 шт., 2016 
р.;
навчальні відео-фільми з фізіології 
людини і тварин;
апарат Рота ‒ 2 шт., 2013 р.;
Периметр Форстера ‒ 4 шт., 2013 р.;
Поліхроматичні таблиці Рабкіна ‒ 2 
шт., 2016 р.;
набір камертонів ‒ 2 шт., 2013 р.;
гальванічний пінцет ‒1 шт., 2001 р.;
набір препарувальних інструментів ‒ 1 
шт., 2001 р.;
спірометри Барнеса ‒ 10 шт., 2016 р.;
ростомір ‒ 3 шт., 2016 р., 2020 р.;
медичні ваги ‒ 3 шт., 2016 р., 2020 р.;
гемоглобінометр Lavanalyt-12 ‒ 1 шт., 
2020 р.;
інфрачервоний безконтактний 
термометр Non-Contact YTAI 9457 ‒ 10 
шт., 2020 р.

Відкриті джерела сучасної освітньо-
наукової інформації з навчальної 
дисципліни:
Фізіологічний журнал: НДІ імені О. О. 
Богомольця https://fz.kiev.ua/ 

Медична інформатика навчальна 
дисципліна

++MedInformSyllab_20
22.pdf

sPWGUSFvciMt0G01sK2
wdtGyziCG8dFeoMmibY

SY3pA=

С703
Проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 2014 р.; 
ноутбук Samsung NP30 1600 15.0’’XGA ‒  
1 шт., 2010 р.
С701
комп’ютер Celeron/256/HDD ‒ 1 шт., 
2019 р.;
системний блок з комплектуючими ‒ 1 
шт., 2019 р.;
монітор Samsung Sync Master 943N ‒ 1 
шт., 2019 р.;
електроенцефалограф Нейроком 19 ‒ 1 
шт., 2019 р.;
монітор (21,5’’ LG 22M38A-B VGA) ‒ 2 
шт., 2019 р.;
системний блок (процесор Intel Core i3-
8100 3.6 GHz/8GT/s/6MB / ASUS PRIME 
H310-Plus / Goodram DDR4-2400 
8192MB PC4-19200 / Western Digital Blue 
1TB 7200 rpm 64MB WD 10EZEX 3.5 
SATA III / GPS-600A8 600W / Kingston 
SSDNow A400 120GB 2.5’’ SATAIII TLC / 
QUBE QBM43) ‒ 1 шт., 2019 р.

Відкриті джерела сучасної освітньо-
наукової інформації з навчальної 
дисципліни:
ПЗ Rapidminer Studio Free, версія 
9.7.000 (вільний доступ, завантаження 
з сайту
 http://info.rapidminer.com/rm-studio-
download-windows-64bit )

Урологія навчальна 
дисципліна

+++силабус урологія-
2022.pdf

eT/LZqsAUx5VFISDvxv
mGHDxZbqFiaDaRpeG7

DkhFpQ=

На базі відділення урології (530,5 м2) 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».

Медична біологія навчальна 
дисципліна

Мед біологія_2022.pdf DJMkuoGW/F6/rQC3Q
h0XmFAu0CHTrmGnV

WsQ0Ckddoo=

С710
Проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 2014 р.; 
ноутбук Samsung NP30 1600 15.0’’XGA ‒ 
1 шт., 2010 р.;
мікроскоп МБС-10 ‒ 1 шт.; 
мікроскоп MICROmed XS-5520 ‒ 12 шт., 
2019 р.;
відеокамера до мікроскопа MICROmed 



XS-5520 – Micmed 5 MP з програмним 
морфометричним забезпеченням ‒ 
1 шт.; 
лабораторний прямий мікроскоп ZEISS 
Primo Star 3 ‒ 
1 шт., 2021 р., (для досліджень за 
методом світлого та темного полів, а 
також фазового контрасту) з 
кольоровою цифровою камерою 
Axiocam 208 color (8 Мп), розмір 
матриці 1/2'' збільшення окуляра х0,5 
(для отримання "живого" зображення з 
камери на екрані комп'ютера, 
налаштування камери, захоплення 
зображення, нанесення анотацій на 
зображення (масштабні лінійки, 
текст, графіка), проведення ручних 
вимірювань (відстань, площа, кути), 
запис відеороликів);
комп'ютер до світлового мікроскопа 
ZEISS Primo Star 3 ‒ Core i5, оперативки 
‒ 16G, SSD 480 GB ‒ 1 шт., 2021 р.; 
монітор Philips "27, Full HD1920х1080 ‒ 
1 шт.; 
навушники Sven AP-670MV ‒ 1 шт.;
стереоскопічний мікроскоп Біолам Р-15 
‒ 10 шт.; 
муляжі тварин ‒ 8 шт.;
акваріум ‒ 3 шт.;
скелети тварин ‒ 42 шт.; 
вологі препарати ‒ 56 шт.; 
навчальні таблиці ‒ 220 шт.; 
навчальні набори ‒ 28 шт.; 
опудала тварин ‒ 25 шт.; 
колекції мікропрепаратів ‒ 30 шт.
С714
Шафи лабораторні ‒ 4 шт.; 
тераріуми ‒ 3 шт.; 
акваріуми з обладнанням об’ємом 80 л. 
‒ 8 шт.; 
вологі препарати ‒ 213 шт.; 
муляжі ‒ 9 шт.; 
колекції мікропрепаратів ‒ 128 шт.; 
колекції комах Волині ‒ 13 шт.; 
колекції молюсків Волині ‒ 5 шт.; 
навчальні таблиці ‒ 590 шт.

Філософія навчальна 
дисципліна

+Філософія Мед 
2022.pdf

C+a8QHP1QBeb0Lms1I
wCFX4mgnBRn+HFAbQ

/HPPUzDc=

С720
Інтерактивна дошка ePresenterEP-84 T 
та програмне забезпечення 
ePRESENTEREP84T ‒ 1 шт., 2021 р.;
ноутбук HP Compag 6720 s 15,4 WXGA / 
Core 2 Duo T 5470 1.6 G ‒ 1 шт., 2010 р.;
проектор Epson EВ � Х11 LCD ‒ 1 шт., 
2014 р.

Відкриті джерела сучасної освітньо-
наукової інформації з навчальної 
дисципліни:
http://philosobr.pnpu.edu.ua/index –  
журнал «Філософські обрії»;
http://multiversum.com.ua/index.php/jou
rnal – журнал «Мультиверсум»;
https://posek.km.ua/biblioteka/%D0%A4/
%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%
81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F%20
%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
%20%D0%86.%D0%A4.pdf – навчальний 
посібник з філософії;
https://pravo-
izdat.com.ua/image/data/Files/128/1-
32.pdf – підручник з філософії.

Патофізіологія навчальна 
дисципліна

+-Силабус-
Патофізіологія-

2022.pdf

nhZrYQmCKpq+7bT4s/9
oz+osaFFtBmG9TbBPk5

3VG+4=

СП 205 
Комп’ютер Celeron 1,3 GHz ‒ 1 шт.;
комп’ютер Pentium I MMX 200 MHz ‒ 1 
шт.;
апарат комплексного комп’ютерного 
обстеження «Аскольд» з пакетом 
програмного забезпечення ‒ 1 шт.;
тонометр ВР AG- 1-20 ‒ 5 шт.;
пульсоксиметр СМS 50С ‒ 2 шт.; 
глюкометр «One Call Plus» ‒ 1 шт.; 
тест полоски «One Call Plus» №50 ‒ 2 
шт.;
спірометр сухий портативний ССП ‒ 2 
шт.;
ростомір-рулетка механічний ‒ 2 шт.;
ваги електронні 5870-1 ‒ 2 шт.;
комп’ютер Pentium II 266 MHz ‒ 1 шт.;
міоаналізатор «Нейро-ЕМГ-Мікро» з 
пакетом програмного забезпечення ‒ 1 



шт.;  
крісло сорбційне із змінним фіксуючим 
положенням ‒ 
1 шт.;
струмовий стимулюючий електрод з 
фіксованою міжелектродною  
відстанню ‒ 1 шт.
Реабілітаційна клініка ВНУ, каб. 203. 
ноутбук ACER IconiaTab ‒ 1 шт.;
телевізор Hoffson А40FHD200T2 ‒ 1 
шт.; 
стіл масажний ‒ 1 шт.; 
кушетка терапевтична ‒ 1 шт.; 
ростомір ‒ 1 шт.; 
вага ‒ 1 шт.; 
атлас анатомії людини ‒ 10 шт.; 
барельєфи анатомічні ‒ 1, шт., 2019 р.;
муляж скелету людини ‒ 1 шт.; 
тонометр механічний AND UA 100 (1); 
тонометр електронний Microlife 
AFIBsens ‒ 1 шт.; пікфлоуметр Mini 
Wriqht 100 ‒ 1 шт.; 
пульсометр Mi Band 2 ‒ 1 шт.;
пульсоксиметр GIMA OXY-3 ‒ 1 шт.; 
cпірометр сухий портативний ‒ 1 шт.;  
динамометр кистьовий ‒ 1 шт.; 
джгути кровоспинні ‒ 2 шт.; 
бинти трубчасті еластичні ‒ 5 шт.; 
бинти еластичні ‒ 5 шт.; 
бинти марлеві ‒ 5 шт.; 
лейкопластир ‒ 3 шт.
С 706
Діагностичний автоматизований 
комплекс «Кардіо+» ‒ 
1 шт., 2020 р.;
електроміограф “Нейрософт-Мікро”‒ 1 
шт.,  2005 р.
С 705
Освітнє програмне забезпечення 
«Комплекс програм: Віртуальна 
фізіологія». Програмне забезпечення 
включає: симулятор серцевих 
скорочень в установці Лангендорфа 
(SimHeart), необмежена ліцензія на 
інститут/факультет; симулятор 
скорочення гладкої мускулатури судин 
та кишечника (SimVessel), необмежена 
ліцензія на інститут/факультет; 
симулятор класичних експериментів з 
ізольованими нервово-м’язовими 
препаратами жаби (SimMuscle), 
необмежена ліцензія на 
інститут/факультет; симулятор 
фізіологічних процесів нервів (SimNerv), 
необмежена ліцензія на 
інститут/факультет; симулятор 
морфології та функціональної 
активності нейронів (SimNeuron 
необмежена ліцензія на 
інститут/факультет); Дерзакупівлі: 
https://www.dzo.com.ua/tenders/129394
33 
інтерактивна дошка  ePresenter EP-84 
T та програмне забезпечення 
ePRESENTER EP84T ‒ 1 шт., 2020 р.; 
мікроскоп MICROmed XS-5520 ‒ 6 шт., 
2019 р.
камера Горяєва (Фукс-Розенталя) 2-
секц. ‒ 1 шт., 2020 р.;
лоток емал. ниркоподібний 25 см. ‒ 3 
шт., 2020 р.;
лоток емал. прямокутний 15×20 см. ‒ 3 
шт., 2020 р.;
стерилізатор електричний Укрбет ‒ 1 
шт., 2020 р.;
мірна  колба (50 мл.) ‒ 1 шт. 2020 р.;
груша (маленька) ‒ 3 шт., 2020 р.;
чашки Петрі ‒10 шт., 2020 р.;
скельця, скарифікатори ‒ 50 шт., 2020 
р.;
пінцет  (малий) ‒ 1 шт.; 
скляні лопатки; 
пробірки довжиною 10 см.;
пробірки мірні (звужені донизу) (10 мл.) 
– по 10 шт., 
2020 р.;
холодильник ARISTON MTA 1167 ‒ 1 шт., 
2012 р.;
центрифуга CF-10 ‒ 1 шт., 2011 р.; 
віскозиметр капілярний ‒ 1 шт., 2014 
р.;
глюкометр «One Call Plus» ‒ 1шт., 2018 
р.; 
пульсометр  Heaco ‒1 шт., 2018 р.;



пульсоксиметр Оксі Мод Р-01‒ 6 шт., 
2020 р.; 
інфрачервоний безконтактний 
термометр Non-Contact YTAI 9457 ‒ 10 
шт., 2020 р.;
тонометр механічний ВК2 001-3001 із 
стетоскопом ‒ 
5 шт.,  2020 р.;
гемоглобінометр Lavanalyt-12 ‒ 1 шт., 
2020 р.
С 703
Проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 2014 р.; 
ноутбук Samsung NP30 1600 15.0’’XGA ‒ 
1 шт., 2010 р.
С 701
Електроенцефалограф Нейроком 19 ‒ 1 
шт., 2019 р.;
монітор (21,5’’ LG 22M38A-B VGA) ‒ 2 
шт., 2019 р.;
системний блок (процесор Intel Core i3-
8100 3.6 GHz/8GT/s/6MB / ASUS PRIME 
H310-Plus / Goodram DDR4-2400 
8192MB PC4-19200 / Western Digital Blue 
1TB 7200 rpm 64MB WD 10EZEX 3.5 
SATA III / GPS-600A8 600W / Kingston 
SSDNow A400 120GB 2.5’’ SATAIII TLC / 
QUBE QBM43) ‒ 1 шт., 2019 р.

Клінічна анатомія і 
оперативна хірургія

навчальна 
дисципліна

18+++Силабус клінічна 
анатомія та 

оперативна хірургія – 
2022.pdf

Ed945bvE7q0BfyS9tfcgb
8hNCxp6BsEzSo+B14ph

YPA=

G-8
Мультимедійний проектор BenQ 
MS500+ (універсальний, яскравість: 
2500 лм.) ‒ 1 шт.; 
ноутбук Lenovo B5030 (дисплей – 15,6 
дюйма, матовий, з LED – підсвіткою, 
процесор � Intel Pentium N3530, 
роздільна здатність � Intel HD 
1366x768; оперативна пам’ять � 2 ГБ, 
батарея – літій-іонна, об’єм � 2200 
мАч, операційна система Windows 10 
(64)) ‒ 1 шт.;
навчальні стенди.
С709
Інтерактивна система анатомічної 
візуалізації ТМ Briolight ‒ 1 шт., 2020 
р.; програмне забезпечення – Атлас: 
понад 13 тисяч структур в 3D 
підготовлені на основі сканування, 
анатомічних знімків та книг, 
мікроскопічні моделі, сross-sections: 
динамічний модуль зрізів (динамічна 
модель систем органів тіла людини: 
серця з регулюванням пульсу, анімація 
руху м’язів, іннервація та кровообіг, 
ізоляція певної області тіла для 
докладного вивчення). Бібліотека 
системи включає 2000 слайдів з 
описами, 1500 аудіозаписів по медицині 
та анатомії, 200 годин лекцій, 1500 
анімацій за темами кардіології, 
стоматології, офтальмології, 
ортопедії, фітнесу, що охоплюють 
нормальні стани, патології, їх 
діагностику, а також лікування. 
Держзакупівля 
https://www.dzo.com.ua/tenders/988276
8;
мультимедійний проектор Epson EB-
S72 ‒ 1 шт., 2018 р.; 
ноутбук Toshibа – 1 шт., 2010 р.; 
череп людини 3 частини; прозора 
модель пазух; модель ротової 
порожнини, глотки; рельєфна модель 
дихальної системи з легеневою 
альвеолою; пряма кишка; шлунково-
кишковий тракт з патологіями; 
модель нирки; модель травна система; 
модель жіночого тазу з хребцями; 
чоловічий таз з простатою; 
щитоподібна залоза (набір з 4-х); 
молочна залоза у розрізі, вологі 
препарати; муляжі; скелет людини та 
ін.;
вологі препарати – 91 (серцево-судинна 
система – 19, нервова система – 27, 
спланхнологія – 45);
натуральні препарати – 5;
муляжі – 296 (ОРА: скелет – 2, череп – 
13, кістки – 71, м’язова система – 64, 
зв’язки – 32; спланхнологія: дихальна 
система – 10, травна система – 13, 
сечостатева система – 10, ендокринна 
система – 30; серцево-судинна 
система – 24; нервова система – 19; 



аналізатори – 8);
схеми, таблиці – 166 (ОРА – 74; 
серцево-судинна система – 19; 
спланхнологія – 33; нервова система – 
40).
С720 
Інтерактивна дошка ePresenter EP-84T 
‒ 1 шт.;
проектор ViewSonic PS501X ‒  1 шт., 
2021 р.;
ноутбук HP250G6 ‒  1 шт., 2014 р.

Фармакологія навчальна 
дисципліна

+++-СИЛАБУС 
ФАРМАКОЛОГІЯ-

2022.pdf

BHdbZINozOcf+R7DyW
D2mGKkNoM93szJIipN

cS6S8rg=

G-110
Мультимедійний проектор BenQ 
MS500+ (універсальний, яскравість: 
2500 лм.) ‒ 1 шт.; 
ноутбук Lenovo B5030 (дисплей – 15,6 
дюйма, матовий, з LED – підсвіткою, 
процесор � Intel Pentium N3530, 
роздільна здатність � Intel HD 
1366x768, оперативна пам’ять � 2 ГБ, 
батарея – літій-іонна, об’єм � 2200 
мАч, операційна система Windows 10 
(64)) ‒ 1 шт.;
навчальні стенди.
С807
Проектор мультимедійний 
BENQMS550+ ‒ 1 шт., 2019 р.;
ноутбук ACERAspireE1-570G ‒  1 шт., 
2017 р.;
інтерактивна дошка  ePresenter EP-84 
T ‒ 1 шт.;
програмне забезпечення ePRESENTER 
EP84T – 1 шт., 2020 р.;
багатофункціональний пристрій-
принтер-сканер-ксерокс (Brother DCP 
L2540DNR1 500) – 1 шт., 2019 р.;
3-5 персональних комп’ютери за умови 
навчання малими групами (з 
розрахукнку 1 одиниця техніки на 2-3 
студентів);
колекція препаратів, упаковки 
лікарських засобів та ВМП, навчальні 
комплекти препаратів: «М'які 
лікарські форми», «Рідкі лікарські 
форми», «Загальна фармакологія», 
«Лікарські засоби, що впливають на 
нервову систему», «Лікарські засоби, 
що впливають на аферентну 
іннервацію», «Лікарські засоби, що 
діють у ділянці холінергічних 
синапсів», «Лікарські засоби, що діють 
у ділянці адренергічних синапсів», 
«Лікарські засоби, що пригнічують 
центральну нервову систему», 
«Анальгетики», «Психотропні засоби 
пригнічувальної дії», «Лікарські засоби, 
що збуджують центральну нервову 
систему», «Лікарські засоби, що 
впливають на функції органів 
дихання», «Лікарські засоби, що 
впливають на серцево-судинну 
систему», «Лікарські засоби, що 
впливають на функцію нирок», 
«Лікарські засоби, що впливають на 
міометрій», «Лікарські засоби, що 
діють на кровотворення, систему 
згортання крові та фібриноліз», 
«Лікарські засоби, що впливають на 
функції органів травлення», «Лікарські 
засоби, що впливають на тканинний 
обмін, імунітет. Засоби для лікування 
алергійних захворювань», 
«Гормональні та антигормональні 
препарати», «Вітамінні препарати», 
«Лікарські засоби, що впливають на 
обмін речовин», «Лікарські засоби для 
лікування інфекційних захворювань», 
«Антисептичні та дезінфекційні 
засоби», «Хіміотерапевтичні лікарські 
засоби», «Протипухлинні лікарські 
засоби», «Діагностичні лікарські 
засоби», «Радіопротектори та засоби, 
що сприяють виведенню 
радіонуклідів», «Ускладнення при 
лікуванні лікарськими засобами», 
«Перша допомога при гострих 
отруєннях лікарськими засобами».

Відкриті джерела сучасної освітньо-
наукової інформації з навчальної 
дисципліни: 
Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України № 360 від 19 липня 2005 р. 



“Про порядок  виписування рецептів 
та відпуску лікарських засобів і виробів 
медичного призначення з аптек” і з 
змінами до нього (наказ МОЗ України 
від 04 жовтня 2018 року N 1819);
Нормативні та методичні матеріали, 
уніфіковані клінічні протоколи ведення 
хворих – згідно реєстра МОЗ:
https://www.dec.gov.ua/cat_mtd/norma
tivni-ta-metodichni-materiali/;

Наказ МОЗ України від 11.10.2013 р. № 
875 «Про затвердження протоколів 
провізора (фармацевта)»:
 https://www.dec.gov.ua/cat_mtd/norma
tivni-ta-metodichni-materiali/ 

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

навчальна 
дисципліна

+++Силабус-СоцМед-
2022-Шевчук Б.Л..pdf

yvaSCc+8AAn2QpUMKC
ty0e8WcxtmpjZdFWYjb

NvwwBY=

G-110
Мультимедійний проектор BenQ 
MS500+ (універсальний, яскравість: 
2500 лм.) ‒ 1 шт.; 
ноутбук Lenovo B5030 (дисплей – 15,6 
дюйма, матовий, з LED – підсвіткою; 
процесор � Intel Pentium N3530, 
роздільна здатність � Intel HD 
1366x768, оперативна пам’ять � 2 ГБ, 
батарея – літій-іонна, об’єм � 2200 
мАч; операційна система Windows 10 
(64)) ‒ 1 шт.;
навчальні стенди.

Пропедевтика 
внутрішньої медицини

навчальна 
дисципліна

21+++Пропедевтика-
внутр-мед-2022.pdf

xmT53GBsCJoP+DyJaj9
pDU4DlwXi/n82Z0Yqmy

n0uAo=

На базі відділень клініки внутрішньої 
медицини  КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» Волинської обласної 
ради згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».

Пропедевтика педіатрії навчальна 
дисципліна

22+++Силабус 
пропедевтика 

педіатрії-2022.pdf

z1iMyYHDuUp1uCvfZJh
5FLsOPgPLPutf4tCncytL

vAA=

На базі КП «Волинське обласне 
територіальне медичне об'єднання 
захисту материнства і дитинства» 
Волинської обласної ради згідно 
договору про співпрацю. Обладнання 
згідно табелю оснащення КП 
«Волинське обласне територіальне 
медичне об'єднання захисту 
материнства і дитинства» Волинської 
обласної ради відповідно до вимог 
наказу МОЗ № 783 від 14.11.2011 р. 
«Про затвердження Примірних 
табелів оснащення перинатальних 
центрів III рівня» зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації.

Загальна хірургія навчальна 
дисципліна

+++Загальна хірургія-
2022.pdf

FpCaWUkwGvz/94qBeX
4zh91XPcYzLgrC0uYuTg

gwn+Y=

На базі хірургічного відділення (328 
м2), відділення судинної хірургії (258 
м2), відділення торакальної хірургії 
(163,8 м2), відділення щелепнолицевої 
хірургії (297 м2) та операційного блоку 
7 (423,5 м2) хірургічної клініки КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради згідно 
договору про співпрацю. Обладнання 
згідно табелю оснащення КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради відповідно до 
вимог наказу МОЗ № 496 від 
09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».
Обладнання: 
1. Фантом-система повна спеціальна 
комплексна 
• Дозволяє відпрацювати надання 
невідкладної медичної допомоги 



пацієнтам із комбінованою та 
поєднаною травмами
• Дозволяє відпрацювати іммобілізацію 
та транспортування
2. Фантом-система повна дитяча (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей до 
року
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей до року
3. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) дитяча (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дітей 2-8 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 2-8 років
4. Фантом-система повна дитяча (із 
засобами електронного контролю) (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей 8-
14 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 8-14 років
5. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб) доросла (3 шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію 
дорослих
• Дозволяє відпрацювати 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
6. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати накладання 
електродів реанімаційного монітору 
та дефібрилятора
7. Фантом-система сегментна (голова-
шия) доросла (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
8. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
трахеотомії у дорослих
9. Фантом-система сегментна (рука) 
доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
внутрішньовенного введення голок та 
катетерів, венісекцію та веніпункцію.
10. Ноші іммобілізаційні з комірцями 
та масо-габаритними манекенами
• Дозволяє відпрацювати прийом 
іммобілізації травмованих на ношах з 
фіксацією голови
• Дозволяє відпрацювати порядок дій 
та положення спеціалістів під час 
надання медичної допомоги 
постраждалим.
Фантоми виконані у натуральну 
величину та із матеріалів, що 
імітують натуральні тканини. 
Таке навчання дозволяє студенту, 
окрім засвоєння навичок усвідомити 
усі складності та нюанси їх виконання, 
а також відчути реальні зусилля які 
потрібні для ефективного надання 
медичної допомоги, що є одним з 
найважливіших аспектів засвоєння 
техніки практично. 

Патоморфологія навчальна 
дисципліна

патоморфологія_2022.
pdf

JXlNR3nBytbwVQX7YvJ
STY/Z+2BkQCBaNT03S

qtyJNw=

G-8
Мультимедійний проектор BenQ 
MS500+ (універсальний, яскравість: 
2500 лм.) ‒ 1 шт.; 
ноутбук Lenovo B5030 (дисплей – 15,6 
дюйма, матовий, з LED – підсвіткою; 
процесор � Intel Pentium N3530, 
роздільна здатність � Intel HD 
1366x768, оперативна пам’ять � 2 ГБ, 
батарея – літій-іонна, об’єм � 2200 
мАч, операційна система Windows 10 
(64)) ‒ 1 шт.;
навчальні стенди.



С710, С710а
Комп’ютер Celeron 1700 ‒ 1 шт.;
комп’ютер Pentium Dual Core, 
оперативки – 2 G, 250GB ‒ 1 шт.; 
монітор Asus "24/ Full HD1280х768 ‒ 1 
шт.;
принтер Canon MF3010 ‒ 1 шт.; 
проектор мультимедійний EpsonEB-
X02 ‒ 1 шт.; 
графічний планшет Wacom Bamboo для 
замальовок структур гістологічних 
мікропрепаратів ‒ 1 шт.; 
комп’ютер для створення 3D моделей  
Core i5, оперативки ‒ 16G, SSD 480 GB ‒ 
1 шт.; 
монітор  Dell "24/ Full HD1920х1080 ‒ 1 
шт.;
графопроектор М-1615 ОНР 1600 ‒ 1 
шт.; 
дошка аудиторна ‒ 1 шт.; 
мікроскоп MICROmed XS-5520 ‒ 12 шт., 
2019 р.; 
відеокамера до мікроскопа MICROmed 
XS-5520 – Micmed 5 MP з програмним 
морфометричним забезпеченням ‒ 
1 шт.; 
лабораторний прямий мікроскоп ZEISS 
Primo Star 3 ‒ 1 шт., 2021 р., (для 
досліджень за методом світлого та 
темного полів, а також фазового 
контрасту) з кольоровою цифровою 
камерою Axiocam 208 color (8 Мп), 
розмір матриці 1/2'' збільшення 
окуляра х0,5 (для отримання "живого" 
зображення з камери на екрані 
комп'ютера, налаштування камери, 
захоплення зображення, нанесення 
анотацій на зображення (масштабні 
лінійки, текст, графіка), проведення 
ручних вимірювань (відстань, площа, 
кути), запис відеороликів);
комп'ютер до світлового мікроскопа 
ZEISS Primo Star 3 ‒ Core i5, оперативки 
‒ 16G, SSD 480 GB ‒ 1 шт., 2021 р.; 
монітор Philips "27/Full HD1920х1080 ‒ 
1 шт.; 
навушники Sven AP-670MV‒ 1 шт.;
колекція навчальних та наукових 
гістологічних препаратів; 
професійний набір для ручного 
фарбування гістологічних препаратів 
DiaPath (Італія) 12 резервуарів 
(місткість кожного 450 мл.) ‒ 1 шт., 
2021 р.; 
гістологічна батарея для фарбування 
(набір стаканчиків Хелендахеля); 
мікроскоп бінокулярний 
стереоскопічний МБС-10 ‒ 1 шт., 1998 
р.; 
мікроскоп Биолам Р-15 ‒ 10 шт., 
1998/1999 р.;
мікротом санний МС-2 ‒ 1 шт., 2006 р.;
об’єкт-мікрометр ‒ 1 шт., 1989 р.; 
гвинтовий окулярний мікрометр МОВ-
1-х16 ‒ 1 шт., 
1993 р.;
окулярний сітковий мікрометр ‒ 1 
шт.;
сушильний столик для гістологічних 
мікропрепаратів ‒ 
1 шт.; 
термостат ТС-1/80 СПУ ‒ 2 шт.; 
аквадистилятор ДЕ-10 ‒ 1 шт.; 
сушильна шафа ‒ 1 шт.; 
витяжна шафа з електричним 
приводом ‒ 1 шт.; 
секундомір лаборатоний ‒ 3 шт.; 
ваги електронні ‒ 2 шт.;
хімічний посуд;  
хімреактиви;
барвники; 
лабораторні інструменти; 
холодильник Snaige 200л. ‒ 1 шт.; 
лабораторні столи ‒ 6 шт.; 
лабораторні шафи та стелажі ‒ 5 шт.

Навчальний спеціалізований кабінет на 
базі відділу загальної патології (462,2 
м2), секційний зал, гістологічна 
лабораторія на базі КП «Волинське 
обласне патологоанатомічне бюро» 
Волинської обласної ради. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинське обласне 



патологоанатомічне бюро» Волинської 
обласної ради відповідно до вимог 
наказу МОЗ № 496 від 09.07.2009 р. 
«Про затвердження  Примірного 
табеля оснащення медичним 
обладнанням та виробами медичного 
призначення обласної (обласної 
клінічної), республіканської клінічної 
лікарні» зі змінами та доповненнями 
на основі локалиних кошторисів 
проектно-кошторисної документації.

Медична психологія навчальна 
дисципліна

++Силабус Медична 
психологія-2022.pdf

p7kGZK+4qWQAR9iu1B
YrkTLA9yqXPQCIDwugl

n41rvI=

G-8
Мультимедійний проектор BenQ 
MS500+ (універсальний, яскравість: 
2500 лм.) ‒ 1 шт.; 
ноутбук Lenovo B5030 (дисплей – 15,6 
дюйма, матовий, з LED – підсвіткою, 
процесор � Intel Pentium N3530, 
роздільна здатність � Intel HD 
1366x768, оперативна пам’ять � 2 ГБ, 
батарея – літій-іонна, об’єм � 2200 
мАч, операційна система Windows 10 
(64)) ‒ 1 шт.;
навчальні стенди.

Внутрішня медицина в 
тому числі 
ендокринологія, медична 
генетика

навчальна 
дисципліна

26+++Силабус 
внутрішня медицини в 
т.ч.ендокринологія202

2.pdf

JENmxDrH44SzutKGJg
NC6N3oTJoroB63FXrKL

hAx8BY=

На базі клініки внутрішньої медицини 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
згідно договору про співпрацю. 
Обладнання згідно табелю оснащення 
КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня» Волинської обласної ради 
відповідно до вимог наказу МОЗ № 496 
від 09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».

Педіатрія навчальна 
дисципліна

27+++Силабус 
педіатрія 2022.pdf

36OPLZgC1DPMk8qZBr
JoRX7tKnMH5ypy5Hiv

XNXlOJk=

На базі КП «Волинське обласне 
територіальне медичне об'єднання 
захисту материнства і дитинства» 
Волинської обласної ради згідно 
договору про співпрацю. Обладнання 
згідно табелю оснащення КП 
«Волинське обласне територіальне 
медичне об'єднання захисту 
материнства і дитинства» Волинської 
обласної ради відповідно до вимог 
наказу МОЗ № 783 від 14.11.2011 р. 
«Про затвердження Примірних 
табелів оснащення перинатальних 
центрів III рівня» зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації.

Хірургія навчальна 
дисципліна

+++Силабус-Хіругія-
2022.pdf

ZAqWpBhLHuejDUh7lD
n0dELrEX5v7Ulhj0XLcc

TB4VE=

На базі хірургічного відділення (328 
м2), відділення судинної хірургії (258 
м2), відділення торакальної хірургії 
(163,8 м2), відділення щелепнолицевої 
хірургії (297 м2) та операційного блоку 
7 (423,5 м2) хірургічної клініки КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради згідно 
договору про співпрацю. Обладнання 
згідно табелю оснащення КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради відповідно до 
вимог наказу МОЗ № 496 від 
09.07.2009 р. «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення 
медичним обладнанням  та виробами 
медичного призначення обласної 
(обласної клінічної) республіканської 
клінічної лікарні зі змінами та 
доповненнями на основі локальних 
кошторисів проектно-кошторисної 
документації».
Обладнання: 
1. Фантом-система повна спеціальна 
комплексна 
• Дозволяє відпрацювати надання 
невідкладної медичної допомоги 
пацієнтам із комбінованою та 
поєднаною травмами
• Дозволяє відпрацювати іммобілізацію 



та транспортування
2. Фантом-система повна дитяча (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей до 
року
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей до року
3. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) дитяча (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дітей 2-8 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 2-8 років
4. Фантом-система повна дитяча (із 
засобами електронного контролю) (2 
шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дітей 8-
14 років
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дітей 8-14 років
5. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб) доросла (3 шт.)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію 
дорослих
• Дозволяє відпрацювати 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
6. Фантом-система сегментна 
(голова-тулуб)
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
серцево-легеневої реанімації у дорослих
• Дозволяє відпрацювати накладання 
електродів реанімаційного монітору 
та дефібрилятора
7. Фантом-система сегментна (голова-
шия) доросла (2 шт.)
• Дозволяє відпрацювати штучної 
вентиляції у дорослих
• Дозволяє відпрацювати інтубацію та 
встановлення назо-гастрального зонда 
у дорослих
8. Фантом-система сегментна 
(голова-шия) доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
трахеотомії у дорослих
9. Фантом-система сегментна (рука) 
доросла
• Дозволяє відпрацювати прийоми 
внутрішньовенного введення голок та 
катетерів, венісекцію та веніпункцію.
10. Ноші іммобілізаційні з комірцями 
та масо-габаритними манекенами
• Дозволяє відпрацювати прийом 
іммобілізації травмованих на ношах з 
фіксацією голови
• Дозволяє відпрацювати порядок дій 
та положення спеціалістів під час 
надання медичної допомоги 
постраждалим.
Фантоми виконані у натуральну 
величину та із матеріалів, що 
імітують натуральні тканини. 
Таке навчання дозволяє студенту, 
окрім засвоєння навичок усвідомити 
усі складності та нюанси їх виконання, 
а також відчути реальні зусилля які 
потрібні для ефективного надання 
медичної допомоги, що є одним з 
найважливіших аспектів засвоєння 
техніки практично.

Англійська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

+Силабус-2022-
Медицина.-

Англійська.-мова-за-
проф. спрям.pdf

RbBnfI478uTkOupepzxz
n8FcNs295rMLqMF3ifS

CaNU=

C704
Проектор мультимедійний Epson EB-
X7 LCD ‒ 1 шт., 2014 р.;
ноутбук Toshiba ‒ 1 шт., 2010 р.;
A406. 
Лабораторія синхронного перекладу. 
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 
(20VEOOFLRA) ‒ 14 шт.;
навушники Sven AP-670MV ‒ 14 шт.;
програмне забезпечення Nibelung.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; 
для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – 
також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 



  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклада
ча

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх викладає 
викладач на 

ОП 

Обґрунтування

407922 Марченко 
Андріан 
Ігорович

Асистент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

0 Фармакологія Виконуються пункти 20
П. 20.  2004-2005 
Завідуючий аптеки ТзОВ 
«Сальве» 1998-2004 р. 
Завідуючий аптечним 
складом ДП «Версія 
Медфарм Україна»
Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років

253983 Андрійчук 
Ольга 
Ярославівна

Завідувач 
кафедри -
професор, 
Основне 
місце роботи

Медичний 
факультет

Диплом доктора 
наук ДД 002853, 

виданий 
17.01.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024229, 
виданий 

09.06.2004, 
Атестат доцента 

12ДЦ 029335, 
виданий 

23.12.2011, 
Атестат 

професора AП 
000506, виданий 

23.10.2018

16 Фізична 
реабілітація, 
спортивна 
медицина

Виконуються пункти 1, 2, 
4, 6, 7, 8, 10, 12, 19 
П.1.   1.Andrijchuk O., 
Graida N., Ulianytska N., 
Usova O., Andriichuk B. 
Priority of motives for 
physical therapy among 
participants of military 
operations in Eastern 
Ukraine. Physiotherapy 
Quarterly. 2021. 29(4). P.4-
17. 
https://www.termedia.pl/Pr
iority-of-motives-for-
physical-therapy-among-
participants-of-military-
operations-in-Eastern-
Ukraine,128,43946,1,1.html 
(Scopus). 
2. Maistruk, M., Bazylchuk, 
O., Andriichuk, O., 
Liudmila, P., Dutchak, Y. 
Dynamics of Changes in 
Physical Capacity of 
Patients with Severe 
Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease during 
Physical Therapy. Sport 
Mont. 2021. 19(S2). P.153-
157. doi: 
10.26773/smj.210926 
(Scopus) 
3. Sitovskyi A., Radchenko 
A., Dmitruk V., Andriychuk 
O., Roda O., Savchuk I. 
Heart Rate Variability of the 
Adolescents in the Age 
between 12-13 years. 
Neurophysiology. 2020. 
52(4). P. 279-288. (Scopus; 
WOS) DOI: 
10.1007/s11062-021-
09883-8 
4. Andriychuk O., Hreida 
N.,. Ulianutska N,. 
Zadvorniy B, Andriychuk B. 
Dynamics of indicators of 
active and passive flexibility 
during the annual cycle of 
stretching classes. Journal 
of physical education and 
sport (JPES). Apr. 2021. Vol 
21 (Suppl. Issue 2) 2021. Art 
141. P.1118-1123 (Scopus). 
5.Wąsik J, Ortenburger D, 
Andriychuk O. The strategy 
of coping with stress and 
selected health-related 
behavioural patterns of 
demobilized battle 
participants. Medical 
Studies. Studia Medyczne. 
2020. 36(2). P.116-121. 
doi:10.5114/ms.2020.96791 
(Web of Science) 
6.Ortenburger, D., Wąsik, 
J., Tsos, A., Andrijchuk, O., 
Bielikowa, N., & Indyka, S. 
Selected aspects of the 
health condition of 
hospitalised soldiers after 



military action and the 
manifestation of 
externalising anger. Medical 
Studies. Studia Medyczne. 
2019. 35(4). P. 288-293. 
(Web of Science) 
7.Грейда Н., Андрійчук О., 
Лавринюк В. Фізична 
терапія дітей при гострій 
пневмонії. Вісник 
Прикарпатського 
університету. Фізична 
культура. 2019. Вип. 31. С. 
36–39. 
8.Андрійчук О., 
Ульяницька Н., Грейда Н., 
Струбіцька Н. 
Пацієнтоцентричність 
фізичної терапії під час 
спортивно-
реабілітаційних зборів. 
Фізичне виховання, спорт 
і культура здоров’я у 
сучасному суспільстві. 
2021. №2(54). С. 112-119. 
doi: 10.29038/2220-7481-
2021-02-112-119.
9. Сітовський А.М., 
Андрійчук О.Я., Усова 
О.В., Якобсон О.О., 
Ульяницька Н.Я., Цюпак 
Т.Є. Взаємозв’язок 
функціонального резерву 
серця та фізичної 
працездатності підлітків 
спеціальної медичної 
групи. Медична наука 
України. 2021. 15(1). С.83-
92. 
https://doi.org/10.32345/2
664-4738.1.2021.11. 
10. Андрійчук О. Я., 
Ульяницька Н. Я., 
Якобсон О.О., Грейда Н. 
Б., Майструк М. І. Вплив 
фізичної терапії на якість 
життя пацієнтів з 
коморбідними станами. 
Art of Medicine. 2021. № 2. 
С. 7-14. DOI: 
https://doi.org/10.21802/ar
tm.2021.2.18.7. 
П.2.   Наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти 
свідоцтв про реєстрацію 
авторського права на твір: 
1.Свідоцтво про 
реєстрацію авторського 
права на твір № 104156. 
Монографія "Фізична 
реабілітація хворих на 
гонартроз" 2021р. 
2.Свідоцтво про 
реєстрацію авторського 
права на твір № 104157. 
Навчальний посібник 
"Аналіз діяльності 
закладів охорони 
здоров'я". Частина 
1.2021р. 
3.Свідоцтво про 
реєстрацію авторського 
права на твір № 104158. 
Навчальний посібник 
"Аналіз діяльності 
закладів охорони 
здоров'я". Частина 
2.2021р. 
4.Свідоцтво про 
реєстрацію авторського 
права на твір № 104159. 
Навчальний посібник 
"Медичне страхування та 
страхова медицина"2021р.  
5.Свідоцтво про 
реєстрацію авторського 
права на твір № 104632. 
Монографія 
"Гуманістична освіта 



молоді: історико-
дидактичний аспект" 
2021р. 
П.4.   1. Ульяницька Н.Я., 
Якобсон О.О., Андрійчук 
О.Я. Основи медичних 
знань, професійна етика і 
деонтологія: методичні 
рекомендації до 
проведення лабораторних 
занять. Луцьк, 2020. 89 с. 
2.Андрійчук О.Я. 
Дистанційний курс 
«Преформовані фізичні 
чинники» (рекомендовано 
науково-методичною 
радою університету до 
використання у 
навчальному процесі. 
Протокол № 2 від 
20.10.2021). 
3.Андрійчук О.Я. 
Дистанційний курс 
«Фармакологія за 
професійним 
спрямуванням» 
(рекомендовано науково-
методичною радою 
університету до 
використання у 
навчальному процесі. 
Протокол № 2 від 
20.10.2021). 
4. Андрійчук О. Я. Основи 
практичної діяльності у 
фізичній терапії та 
ерготерапії : навчально-
методичний посібник 150 
с.
5. Андрійчук О. Я. 
Преформовані фізичні 
чинники : навчально-
методичний посібник 150 
с.
П.6.    Задвориний Богдан 
Русланович, Доктор 
філософії галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка; 
спеціальність 014 – 
середня освіта (за 
предметними 
спеціальностями). Тема 
дисертаційної роботи: 
«Методика розвитку 
гнучкості дівчат старшого 
шкільного віку засобами 
стретчингу». Захист 
відбувся у Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки, ДФ 32.051.011 
(Разова вчена рада). 
Диплом доктора філософії 
ДР № 001651 
П 7.  Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не менше 
трьох разових 
спеціалізованих вчених 
рад: 
Член спеціалізованої 
вченої ради ЛДУФК 2014 - 
2021 рр. 

П.8.   1.Заступник 
головного редактора 
фахового збірника 
наукових праць: «Фізичне 
виховання, спорт і 
культура здоров’я в 
сучасному суспільстві» з 
2014 року по даний час; 
2.Член редакційної ради 
науково-практичного 
фахового видання «Art of 
Mеdicine» з 2019 р по 
даний час. 
П.10.    Партнер 
грантового міжнародного 
освітнього проєкту «Public 
Health now – building on 



rich tradition and successes 
let’s respond to challenges 
of the future!» 
(«Громадське здоров’я - 
спираючись на багаті 
традиції та успіхи давайте 
реагувати на виклики 
майбутнього!») 
Тривалість проєкту: 
15.03.2021 – 14.03.2022. 
П 12. 1. Bielikova N., Indyka 
S., Tsos А., Andrijchuk O., 
Ortenburger D., Wąsik J. 
Physical health indexes as 
the life quality indicators of 
participants of battle 
actions in Ukraine. 
Rekreačný šport, zdravie, 
kvalita života IV: zborník 
abstraktov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie, 12-
13.04.2018, Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, Slovenská 
republika. Р. 27. 
2. Андрійчук О., Грейда 
Н., Струбіцька Н. 
Особливості сприйняття 
ефективності реабілітації 
та динаміки якості життя 
пацієнтами після 
проведеного оперативного 
втручання. Фізична 
активність і якість життя 
людини : тези доп. ІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. м.Луцьк, 22–24 
трав. 2018 р. Луцьк, 2018. 
С. 55. 
3. Андрійчук О. Я., 
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захворювання. Медична 
реабілітація у санаторно-
курортних закладах 
України. Нові технології 
реабілітації хворих на 
курортах Європи. Сучасні 
вимоги в організації СПА 
комплексів на курортах та 
досвід використання СПА 
процедур у медичній 
реабілітації: тези науково-
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міжнародною участю, 
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Ortenburger D., Wąsik J. 
The features of physical 
health indicators as 
determinant of life quality 
of the participants in 
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7. Ульяницька Н. Я., 
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Austria 2020. P. 372-375.
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Сучасна наука та освіта 
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р. Луцьк, 2020. С. 71-72. 
9. Сітовський А.М., 
Андрійчук О.Я. 
Обізнаність щодо 
профілактики ожиріння 
як фактора ризику 
повторного інфаркту 
міокарда в резидуальний 
період захворювання. Від 
лікувальної фізичної 
культури до фізичної 
реабілітації, фізичної 
терапії та ерготерапії: 
спадкоємність 
спеціальностей і 
навчальних дисциплін: 
матеріали Всеукраїнської 
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конференції з 
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Швець В.М., 2021. С.159-
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П.19.    Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
 1. З 2019 р. дійсний член 
Всеукраїнської Асоціації 
Фізичної Медицини, 
Реабілітації і Курортології.  
2. З 2017 р. член Асоціації 
превентивної та 
антиейджинг медицини.

Стажування і підвищення 
кваліфікації: • 
1. 15 лютого 2019 - тренінг 
"Концептуальні основи 
фізичної терапії та 
ерготерапії в рамках 
філософії МКФ" 
(Сертифікат)
 2. 10.03.2020 р. – 
10.09.2020 р. – 
стажування та 
підвищення кваліфікації 
(Тернопільський 
національний медичний 
університет імені І. Я. 
Горбачевського, кафедра 
кафедра фізичної терапії, 
ерготерапії та фізичного 
виховання) (Довідка 
02/3395) 
3. 16 квітня 2020 - Курс 
«Коронавірусна інфекція: 
факти проти паніки». ГО 
«Прометеус» (Сертифікат)  
4. 22 квітня 2020 - 
Онлайн-курс «Заклади 
освіти в умовах епідемії». 
Онлайн-курс базується на 
рекомендаціях ВООЗ, 
ЮНІСЕФ, МОЗ України 
(Сертифікат 03-39758) 



5. 23 квітня 2020 - вебінар 
"Метаболічний синдром" 
(Сертифікат) 
6. 27 квітня 2020 - Вебінар 
«Сучасні погляди на 
запалення. Новий підхід 
до лікування» 
[(Сертифікат № 
0027040132)] 
7. 28 квітня 2020 - вебінар 
"Паціент-орієнтований 
підхід в лікуванні 
остеоартрозу колінного 
суглоба" (Сертифікат № 
2020325) 8. 20-21 травня 
2020 - Тренінг з 
опанування практичними 
навичками «Актуальні 
питання внутрішньої 
медицини» (Диплом № 
555/0421) 
9. 29-30 травня 2020 - 
курси підвищення 
кваліфікації «Методи і 
засоби моніторингу якості 
освіти (Сертифікат № 
5961459214) 
10. 3 червня 2020 - 
науково-практичні 
конференція "Стосується 
всіх" у межах Першого 
медичного форуму 
міжсекторної взаємодії 
лікарів (Сертифікат № А-
BG-84907565)
11.  23 червня 2020 - 
вебінар "Міжнародна 
класифікація 
функціонування у 
реабілітаційній практиці" 
(Сертифікат № 00492) 
12. 9-10 липня 2020 - ІХ 
Науково-практична 
конференція "Сучасні 
аспекти клінічної 
неврології" (Сертифікат 
№ 3/103/0114) 
13. 20 листопада 2020 - 
Регіональний конгрес 
"Людина та Ліки". 
Міждисциплінарний 
підхід до діагностики та 
лікування в педіатрії та 
сімейній медицині. 
Європейські стандарти у 
практиці сучасного лікаря 
(Сертифікат № 4006-
201120-0015) 
14.30 листопада 2020 - 
круглий стіл "Практика 
фізичної терапії Пацієнтів 
із Covid-19" (Сертифікат 
№ 01504) 
15.05-12 квітня 2021 - 
Міжнародне підвищення 
кваліфікації (Вебінар) 
наукових, науково-
педагогічних працівників 
ЗВО та працівників 
закладів середньої освіти 
на тему: «Використання 
дистанційних засобів 
навчання для підготовки 
фахівців спеціальностей 
фізична культура і спорт, 
фізична терапія та 
ерготерапія на прикладі 
платформ Zoom та 
Moodle» (Сертифікат № 
5728/2021) • 
16. 14 квітня 2021 - 
онлайн-семінар 
"Профілактика 
емоційного вигоряння для 
медичних працівників" 
(Сертифікат) 
17. 18 травня 2021 - 
вебінар від Unichek 
"Полегшуємо перевірку на 
плагіат разом з Unichek" 
(Сертифікат) 
18. 19-20 травня 2021 - 
тренінг з опанування 
практичних навичок під 



час VІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції "Актуальні 
питання внутрішньої 
медицини" (Сертифікат 
№ 4/178/0063)
 19. 21 травня 2021 - 
навчальний тренінг 
"Впровадження новітніх 
технологій діагностики та 
лікування поширених 
захворювань в практиці 
педіатра і сімейного 
лікаря" (Сертифікат № 
28577) 
20. 03-04 червня 2021 - 
Всеукраїнська науково-
практична конференція з 
міжнародною участю "Від 
лікувальної фізичної 
культури до фізичної 
реабілітації, фізичної 
терапії та ерготерапії: 
спадкоємність 
спеціальностей і 
навчальних дисциплін" 
(Сертифікат) 
21. 10 червня 2021 - 
науково-практична 
конференція 
"Міждисциплінарні 
аспекти лікування 
патологій суглобів. 
Складні клінічні випадки" 
(Сертифікат № 00135) 
22. 16 червня 2021 - 
науково-практичний 
семінар з сучасних 
проблем внутрішньої 
медицини для лікарів 
інтерністів та лікарів 
загальної практики 
"Синдром болю в 
загальній клінічній 
практиці" (Сертифікат) 23. 
19-23 липня 2021 - 
International Festival of 
Public Health 2021 
(Сертифікат) 
24. 14-15 вересня 2021 - 
Всеукраїнська науково-
практична конференція 
"Дніпропрофі. 
Мультимодальний підхід 
до профілактики, 
моніторингу та терапії 
професійних 
захворювань" (Сертифікат 
№ 4/271/0074)
 25.23-24 вересня 2021 - 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
"Перспективи розвитку 
медичної та фізичної 
реабілітації на різних 
рівнях надання медичної 
допомоги" (Сертифікат) 
26. 07-08 жовтня 2021 - 
International Scientific 
conference "Public health - 
past achievements and new 
challenges" (Сертифікат) 
27. 20 жовтня 2021 - 
науково-практичний 
семінар з сучасних 
проблем внутрішньої 
медицини для лікарів 
інтерністів та лікарів 
загальної практики 
"Проблеми профілактики 
та лікування серцево-
судинних захворювань" 
(Сертифікат). 
28.  Семінар 
"Компетентнісне 
електронне навчання й 
менеджмент в 
університеті" (загальний 
обсяг 120 год) 
(Волинський 
національний університет 
імені Лесі Українки. 
Інформаційно-



консультаційний центр 
«Консул» факультету 
міжнародних відносин; 
Сертифікат №869 н/с, 
01.11.2021 р.; період 
проходження з 18.05.2021 
р. по 31.10.2021 р.).
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П. 1. 1. Книш С. Правове 
забезпечення 
фінансування сфери 
охорони здоров’я в 
Україні / С. Книш // 
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університету внутрішніх 
справ. – 2018. – № 3 (82). 
– C. 65-73. 
2. Книш С. Юридична 
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правопорушення у сфері 
охорони здоров’я в 
Україні / С.Книш // Право 
і безпека: науковий 
журнал. – 2018. – № 4. – 
С. 42-49. 
3. Книш С. Специфіка 
адміністративних 
процедур у сфері охорони 
здоров’я (на прикладі 
реєстраційних і 
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Книш // 
Південноукраїнський 
правничий часопис. – 
2018. – № 4. – Ч. 2. – C. 
48-51. 
4. Книш С. Санітарно-
епідемічне благополуччя 
населення як об’єкт 
контрольно-наглядової 
діяльності / Книш С. // 
Прикарпатський 
юридичний вісник – 
науково-практичне 
юридичне видання. – 
2018. – Вип. 4(25). – Том 
3. – С. 29-32.
 5. Книш С. Аналіз 
сучасного стану 
адміністративно-
правового регулювання 
відносин у сфері охорони 
здоров’я в Україні / С. 
Книш // Актуальні 
проблеми вітчизняної 
юриспруденції. – 2018. – 
Вип. 6. – Т. 2. – С. 72-75.

П. 3.  Книш С. Відносини в 
сфері охорони здоров’я в 
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правовий аспект / С. 
Книш // Київ ВД «Освіта 
України». – 2019. – 376 с.
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проблеми правового, 
економічного та 
соціального розвитку 
держави: тези доп. 
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конф. (м. Харків, 30 
листоп. 2018 р.). – Харків, 
2018. – С. 54-56. 
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досвід для України / С. 
Книш // Тези. Держава і 
право в умовах 
глобалізації: реалії та 
перспективи: Матеріали 
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ГО «Причорноморська 
фундація права» 2019. – С. 
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2019. – С. 77-78. 
6. Книш С. Види контролю 
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8. Книш С. Польський 
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2019. – С. 104-110. 
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адміністративно-
правового регулювання 
відносин у сфері 
сурогатного материнства в 
Україні / С. Книш // Тези. 
Матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Забезпечення прав 
людини четвертого 
покоління у системі 
охорони здоров’я» (12 
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2019. –С. 62-65.
11. Книш С. Державна 
політика у сфері охорони 
здоров’я. Тези. Правова 
доктрина: міжнародний 
досвід та практична 
реалізація в Україні: 
матер. міжнар. наук.-
практ. конф., м. 
Маріуполь, 22 травня 2019 
р. – Маріуполь: МДУ, 
2019. – С. 218-220. 
12. Книш С. В, 
Теремецький В.І. 
Адміністративно-правове 
забезпечення медичних 
гарантій в контексті 
реформи охорони 
здоров’я в Україні / С. 
Книш, В. Теремецький // 
Тези. «Particularitâ(ile 
adaptàrii legisla(iei 
Republicii Moldova ÿi 
Lcrainei la legislafia Uniunii 
Europene», conferinfâ 
international çtiintifico-
practicà (2019 ; Chiçinàu). 
Conferin(a international 
çtiintifico-practicâ 
«Particularità(ile adaptàrii 
legisla(iei Republicii 
Moldova ji Ucrainei la 
legisla(ia Uniunii 
Europene», 23-24 martie 
2019. – Chiçinâu: S. n., 
2019. – Р. 108-111. 
13. Книш С. В. Проблеми 
імплементації 
міжнародного 
гуманітарного права / С. 
Книш // Актуальні 
питання реформування 
правової системи: зб. 
матеріалів XVІІІ Міжнар. 
наук.- практ. конф., 
Луцьк, 04-05 червня 2021 
р. / Уклад. Джурак Л. М. – 
Луцьк: «Завжди Поруч», 
2021. – 147-150 с.

П. 20.    З 2004 року Рада 
адвокатів Волинської 
області, зайняття 
адвокатською діяльністю; 
з 2004 року суб’єкт 
підприємницької 
діяльності в сфері 
надання юридичних 
послуг

408138 Остапюк 
Віктор 
Михайлович

Асистент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

0 Дерматологія, 
венерологія

Виконуються п. 19, 20
П. 19.  2008 – член 
Української асоціації 
лікарів-
дерматовенерологів і 
косметології,



П.20.  1991-2021 – лікар-
дерматовенеролог 
«Волинський обласний 
шкірно-венерологічний 
диспансер» 2021-дотепер 
лікар-дерматовенеролог 
дерматовенерологічного 
відділення КП 
«Волинська обласна 
інфекційна лікарня» 

Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років

408133 Редько 
Катерина 
Михайлівна

Асистент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет імені 
О.О. Богомольця, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
7.12010001 

лікувальна справа

0 Психіатрія, 
наркологія

Виконуються п. 20

П.20. З 2020 р. по даний 
час – лікар-психіатр в КП 
«Волинська обласна 
психіатрична лікарня м. 
Луцька»

Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років

406444 Жешко Оксана 
Миколаївна

Асистент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад "Івано-
Франківський 
національний 

медичний 
університет", рік 
закінчення: 2018, 

спеціальність: 
7.12010001 

лікувальна справа

0 Неврологія Виконуються п. 1, 19, 20

П. 1. 1. Жешко, О.М., 
Шульга О.Д., Дубінець 
М.І., Юрко О.А., Лопачак 
О.Р. [Загострення 
розсіяного склерозу: 
клініко – параклінічний 
парадокс]. 
Прикарпатський вісник. 
Пульс. 2019;5(57):65-69. 
Доступний за 
посиланням: DOI: 
10.21802/2304-7437-2019-
5(57)-65-69 

2. Ніколенко О.О., Шульга 
О.Д., Козлюк В.В., 
Валецька У.В., Тендеряк 
О.В., Жешко О.М., Юрко 
О.А., Дубинець М.І. 
[Перебіг розсіяного 
склерозу та вік: клініко-
параклінічні зіставлення]. 
Український 
неврологічний журнал. 
Доступний за 
посиланням: DOI: 
10.30978/UNJ2019-2-51 

3. Ніколенко О.О., Шульга 
О.Д., Козлюк В.В., 
Валецька У.В., Тендеряк 
О.В., Жешко О.М., Юрко 
О.А., Дубинець М.І. 
[Вплив сезонних 
кліматичних чинників на 
частоту загострень 
розсіяного склерозу]. 
Український медичний 
часопис. 2(2)(130) – III/IV 
2019. Доступний за 
посиланням: DOI: 
10.32471/umj.1680-
3051.130.140263 

4. Ніколенко О.О., Шульга 
О.Д., Козлюк В.В., Жешко 
О.М., Юрко О.А., 
Дубинець М.І. 
[Загострення в розсіяному 
склерозі]. Медичні 
перспективи. Доступний 
за посиланням: DOI: 
10.26641/2307-
0404.2019.3.181888 

5. Shulga ОD, Zheshko ОМ, 
Mamchych TI. [Natural 
course of benign multiple 
sclerosis: Results from 5-
years prospective study]. 
Journal of the neurological 
sciences. Available from: 
DOI: 
10.1016/j.jns.2019.10.276



П.19. 2018 – дотепер - 
член Європейської 
академії неврології 2018 – 
дотепер – член 
Європейської організації 
інсульту

П. 20. Лікарка-
неврологиня, КП ВОКЛ

Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років.

400537 Цуманець 
Ірина Олегівна

Старший 
викладач, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий 
державний 
навчальний 

заклад України 
"Буковинський 

державний 
медичний 

університет", рік 
закінчення: 2017, 

спеціальність: 
7.12010001 

лікувальна справа

0 Оториноларингол
огія

Виконуються п. 1

П 1. 1.Цуманець ІО, 
Слободян ОМ. Сучасні 
відомості про анатомічні 
особливості поверхневих 
м’язів шиї. Вісник 
проблем біології і 
медицини. 2021; 
160(2):63-
67.doi:10.29254/2077-
4214-2021-2-160-63-67 
2.Герасим ЛМ, Цуманець 
ІО. Ранній морфогенез 
судин і нервів шиї. 
Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія. 2020; 
19(4):56-
64.doi:10.24061/1727-
0847.19.4.2020.53
3. Povar M, Tsumanets I. 
Changes in fibrinolytic 
activity in the cerebral 
cortex in rats with 
experimental diabetes 
mellitus complicated by 
ischemia-reperfusion. 
BIMCO journal. 2021; 
164.ISSN 2616-5392

Стажування та 
підвищення кваліфікації:
1. International skills 
development (the webinar), 
Instytut Badawczo-
Rozwojowy Lubelskiego 
Parku Naukowo-
Technologicznego 
(m.Lublin, Polska), 19-26 of 
October,2020, № 
сертифікату: ES 
№1868/2020 26.10.2020
2 Спеціалізація з дитячої 
отоларингології, . НМАПО 
імені ПЛ. Шупика, 02.03–
05.05 2020, № 
сертифікату: №04892 
05.05.2020
3. 1. International skills 
development (the webinar), 
Instytut Badawczo-
Rozwojowy Lubelskiego 
Parku Naukowo-
Technologicznego 
(m.Lublin, Polska), 10-17 
May, 2021, № сертифікату: 
ES №6029/2021 
17.05.2021

Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років

389462 Ульянова 
Надія 
Анатоліївна

Професор, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом доктора 
наук ДД 005227, 

виданий 
25.02.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039801, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат доцента 

12ДЦ 033939, 
виданий 

25.01.2013, 
Атестат 

професора AП 

10 Офтальмологія Виконуються п. 1, 2, 6, 7, 8, 
13, 14, 19, 20

П. 1.    1. Бурдейный С.И., 
Ульянова Н.А. Влияние 
инстилляций аналога 
простагландина F2-альфа 
на прогрессирование 
экспериментальной 
депривационной миопии 
у крыс / Офтальмология. 
Восточная Европа. – 2018. 
– Т. 8, № 2. – С. 212-220. 
(SCOPUS) 
2.      Якименко И.В., 



000132, виданий 
26.06.2017

Ульянова Н.А., Шакун 
К.С. Прогнозирование 
развития глаукомной 
оптиконейропатии. Часть 
I. Математическая модель 
деформации решетчатой 
пластины и повреждения 
нервных волокон при 
глаукоме / 
Офтальмология. 
Восточная европа. – 2018. 
– Т. 8, № 4. – С. 475–487. 
(SCOPUS) 
3.      Якименко И.В., 
Ульянова Н.А., Венгер 
Л.В., Шакун К.С. 
Прогнозирование 
развития глаукомной 
оптиконейропатии. Часть 
IІ. Применение 
количественного 
критерия повреждения 
аксонов ганглиозных 
клеток в диагностике 
глаукомной 
оптиконейропатии / 
Офтальмология. 
Восточная Европа. – 2019. 
– Т. 9, № 1. – С. 31–39. 
(SCOPUS) 
4.       Якименко І.В., 
Ульянова Н.А., Венгер 
Л.В., Шакун К.С 
Результати застосування 
нового методу 
прогнозування розвитку і 
перебігу глаукомної 
оптиконейропатії / 
Офтальмологический 
журнал. – 2019. – №. 5 – 
С. 3–8. (SCOPUS) 
5.   Ульянова Н.А., 
Перетягіна Д.О. 
Морфометричні зміни 
судинної оболонки у 
хворих з віковою 
дегенерацією макули за 
даними Swept-Source-
оптичної когерентної 
томографії / 
Офтальмологический 
журнал. – 2019. – №. 6 – 
С.  63–69. (SCOPUS)
Фахові вітчизняні 
видання:
6.   Ульянова Н.А. 
Морфометричні 
особливості судинної 
оболонки ока у пацієнтів з 
прогресуючою міопією за 
даними SS-оптичної 
когерентної томографії-
ангіографії / Ульянова 
Н.А., Бурдейний С.І. // 
Архів офтальмології 
України. – 2018. – Т. 6, № 
1. – С. 52-56.
7.   Венгер Л.В. Віддалені 
результати нового способу 
хірургічного лікування 
первинної відкритокутової 
глаукоми з 
супрациліарним 
дренуванням. Частина ІI / 
Л.В. Венгер, І.В. 
Якименко, Н.А. Ульянова 
// Досягнення біології та 
медицини. – 2019. – Т 1, 
вип. 2. – С. 105–108.
Ульянова Н.А., Гуцалюк 
К.М. Ефективність і 
доцільність використання 
нутрицевтиків з 
ресвератролом у пацієнтів 
з високою ускладненою 
міопією/  Український 
журнал «Офтальмологія». 
– 2021. – № 2 (13).  
https://doi.org/10.30702/O
phthalmology30062021-
13.2.06-13/617.753.29

П. 2.  1.   Пат. 125041 
Україна, МПК (2018.01): 



А61F 9/00, A61B 3/00, 
A61B 8/10 (2006.01), A61B 
8/00 Спосіб 
експериментального 
прогнозування перебігу 
міопічного фовеошизису / 
Ульянова Н.А., Шакун 
К.С. ; заявник та 
патентовласник Одес. нац. 
мед. ун-т. – № u 201712154 
; заявл. 11.12.17 ; опубл. 
25.04.18, Бюл. № 8.
2.    Пат. 134984 Україна, 
МПК (2006): А61В 3/00 
Спосіб прогнозування 
клінічного перебігу 
переднього увеїту / 
Ульянова Н. А., Венгер Л. 
В. ; заявник та 
патентовласник Одес. нац. 
мед. ун-т. – № u 
201900304 ; заявл. 11.01.19 
; опубл. 10.06.19, Бюл. № 
11.
3.    Пат. 120578 Україна, 
МПК: А61В 3/10 (2006.01) 
А61В 6/03 (2006.01) 
Спосіб прогнозування 
клінічного перебігу 
переднього увеїту / 
Ульянова Н. А., Венгер Л. 
В. ; заявник та 
патентовласник Одес. нац. 
мед. ун-т. – № а 
201900303 ; заявл. 11.01.19 
; опубл. 26.12.19, Бюл. № 
24.
4.    Пат. 133897 Україна, 
МПК (2006.01): А61В 8/10 
Спосіб прогнозування 
розвитку та перебігу 
глаукомної 
оптиконейропатії / 
Якименко І. В., Ульянова 
Н. А., Шакун К.С.; заявник 
та патентовласник Одес. 
нац. мед. ун-т. – № u 
201811506 ; заявл. 23.12.18 
; опубл. 25.04.19, Бюл. № 
8.

П. 6.  Бурдейний С.І. 
«Клініко-
експериментальне 
обґрунтування нових 
патогенетично 
спрямованих методів 
профілактики 
прогресування міопії», 
дисертація на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата медичних наук, 
14.01.18 – офтальмологія, 
2019 рік

П.7.  Член спеціалізованої 
вченої ради Д 41.556.01 в 
Державній установі 
«Інститут очних хвороб і 
тканинної терапії ім В.П. 
Філатова НАМН України»

П.8.  1.      Відповідальний 
виконавець НДР 
«Розробка діагностичних 
критеріїв морфологічних 
змін оболонок очного 
яблука при запальних та 
дегенеративних 
захворюваннях за даними 
спектральної оптичної 
когерентної томографії», 
2017-2019 роки 
виконання, № 
держреєстрації 
0117U004738, виконання 
за рахунок коштів 
державного бюджету 
(МОЗ України).
Член редакційної ради 
«Офтальмологічного 
журналу» (Міжнародна 
індексація: SCOPUS. 
Категорія А згідно наказу 



МОН України від 
24.05.2018 № 527";

П. 13.  Офтальмологія для 
студентів міжнародного 
факультету спеціальності 
медицина Одеського 
національного медичного 
університету, викладання 
англійською мовою, в 
обсязі 0,25 ставки з 
11.2016 року по 07.2020 р. 

П. 14.   Робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
офтальмології (2018, 2019 
рр.)

П. 19.  Член асоціації 
«European Society of 
Retina Specialists»

П. 20.  Стаж 20 років

Стажування і підвищення 
кваліфікації:
1. Стажування на 
робочому місці: 
«Діагностика і лікування 
вітреоретинальної 
патології», ДУ «Інститут 
очних хвороб і тканинної 
терапії імені В.П. Філатова 
НАМН України», 
Посвідчення  № 03/621-
48 до диплому  КМ 
900793, видане 12.11.2021 
р.

2. Курси «Психолого-
педагогічні основи вищої 
освіти», Харківська 
медична академія 
післядипломної освіти, 
Посвідчення про 
прооходження 
підвищення кваліфікації 
до диплому КМ 900793

389469 Отченашенко 
Вікторія 
Анатоліївна

Доцент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Тернопільська 
державна 

медична академія 
імені І.Я. 

Горбачевського, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

110101 Лікувальна 
справа, Диплом 

магістра, 
Тернопільська 

державна 
медична академія 

імені І.Я. 
Горбачевського, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 
110101 Терапія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039336, 
виданий 

15.02.2007

0 Внутрішня 
медицина у тому 
числі клінічна 
фармакологія, 
клінічна 
імунологія та 
алергологія, 
професійні 
хвороби

Виконуються п. 19, 20

П. 19.  2012-2021р
Член Асоціації 
ендокринологів України

П.20. Тернопільський 
медичний університет 
імені 
І.Я.Горбачевського,кафед
ра факультецької терапії, 
відділення ендокринології
2012-2021р.р.
КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради

Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років

Стажування та 
підвищення кваліфікацій:
Тематичне удосконалення 
«Інсулінотерапія ЦД 
першого та другого типів в 
різних клінічних 
ситуаціях» Національний 
університет охорони 
здоров’я України імені 
П.Л.Щупика 27.09-
11.10.2021р. Посвічення 
11067 до диплому № 
11435629 від 11 жовтня 
2021р.

407698 Федан Роман 
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порожнини [Електронний 
ресурс] / І. Я. 
Дзюбановський, М. М. 
Галей, П. А. Гащишин, І. 
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Шпитальна хірургія. 
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діафрагми» № 117103 від 
12.06.2017р.
4. Патент на корисну 
модель «Спосіб 
одноетапного 
малоінвазивного 
оперативного втручання 
при холецисто- та 
холедохолітіазі» № 
128491 від 25.09.2018р. 
5. Патент на корисну 
модель «Спосіб 
хірургічного лікування 
холецистохоледохолітіазу
» № 128490 від 
25.09.2018р.
6. Патент на корисну 
модель «Спосіб 
одноетапного 
симультанного 
хірургічного лікування 
холецистохоледохолітіазу
» № 128492 від 
25.09.2018р.
П.5.   «Обгрунтування 
безпеки та ергономіки 
виконання симультанних 



лапароскопічних 
операційних втручань у 
хворих з поєднаними 
хірургічними 
захворюваннями органів 
черевної порожнини і 
заочеревинного 
простору»-2021р.
П.12.   1. Шаваров І.М. The 
methods of completion of 
minimally invasive 
procedures in patients with 
calculous cholecystitis 
combined with 
choledocholityasis. / Ivan I., 
Krytskyy T., Halei K., Halei 
M. // 25-й міжнародний 
конгрес хірургів EAES : 
матеріали з’їзду. – 
Франкфурт-на-Майні, 
2017. – P027. 
2. Галей М.М. The 
comparison of general 
health status in patients 
underwent open and 
laparoscopic 
cholecystectomy and 
choleduchotomy. / Halei 
M., Dzubanovsky I., 
Marchuk I., Babin I. // 48-й 
міжнародний конгрес 
хірургів ISS/WCS : 
матеріали з’їзду. – Краків, 
2019. – PE206. 
3. Галей М.М. One-stage 
treatment of 
choledocholitiasis and 
obstructive jaundice and 
cholecystitis using 
laparoscopic technology / 
Halei M., Dzubanovsky I., 
Marchuk I., Babin I. // 48-й 
міжнародний конгрес 
хірургів ISS/WCS : 
матеріали з’їзду. – Краків, 
2019. – PE208. 
4. Галей М.М. 
Simultaneous laparoscopic 
cholecystectomy and 
bilateral tapp performed by 
original method / Halei M., 
Marchuk I.// 70-й конгрес 
товариства хірургів 
польських: матеріали 
з’їздую – Торунь 2021 
5. Галей М.М. The original 
method of simultaneous 
laparoscopic 
cholecystectomy and right-
side adrenalectomy/ Halei 
M., Marchuk I.// 70-й 
конгрес товариства 
хірургів польських: 
матеріали з’їздую – 
Торунь 2021
П.19.  Дійсний член 
European Association for 
Endoscopic Surgery (2020-
2022 р.)
П.20.   В.о. Медичного 
директора КП ВОКЛ
Стажування та 
підвищення кваліфікації:
1. Курси тематичного 
удосконалення 
«Баріатрична хірургія» 
Національний медичний 
університет ім. О.О. 
Богомольця, Інститут 
післядипломної освіти, 
Кафедра загальної хірургії 
№2 02.04.2018 – 
13.04.2018 Посвідчення до 
диплому ЛА НХ – 000979 
13.04.2018
2. Диплом магістра 
«Менеджмент» Луцький 
національний технічний 
університет 2017-2020 
№194589 31.12.2020

390646 Шульга Ольга 
Дмитрівна

Старший 
викладач, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

0 Неврологія Виконуються п. 1, 5, 9, 19, 
20
П.1 П.1.    1. Shulga O, 



національний 
медичний 

університет імені 
Данила 

Галицького, рік 
закінчення: 2004, 

спеціальність: 
110101 Лiкувальна 

справа, Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

медичний 
університет імені 

Данила 
Галицького, рік 

закінчення: 2005, 
спеціальність: 

110101 Лiкувальна 
справа, Диплом 
доктора наук ДД 
010749, виданий 

09.02.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 058450, 

виданий 
10.03.2010

Vydyborets I, Mamchuk T. 
Coexistence of emotional 
reactions and atrophic brain 
changes in patients with 
clinically isolated syndrome 
of multiple sclerosis. 
Advances in Psychiatry and 
Neurology/ Postępy 
Psychiatrii i Neurologii. 
2020; 29(1): 3-10. doi: 
10.5114/ppn.2020.94690 
2. Antiplatelets in secondary 
stroke prevention. Front 
Neurol. 2011 Jul 4 ;2:36. 
doi: 
10.3389/fneur.2011.00036. 
eCollection 2011. 
3. Clinical consequences of 
aspirin and clopidogrel 
resistance: an overview. 
Acta Neurol Scand. 2013 
Oct ;128(4):213-9. doi: 
10.1111/ane.12111. Epub 
2013 Feb 21
4. Transient splenial lesion 
in patient with malignant 
«Інститут неврології, 
психіатрії та наркології 
АМН України Диплом 
доктора медичних наук - 
ДД 010749, виданий у 
2021, спеціальність - 
нервові хвороби, 
Державна установа 
«Інститут неврології, 
психіатрії та наркології 
НАМН України neuroleptic 
syndrome. Olga Shulga, 
Nataliya Mazurok and Pavlo 
Gashchyshyn. Postepy 
Psychiatrii i Neurologii, 
2015 DOI: 
10.1016/j.pin.2014.12.001 
5. Синдром "порожнього" 
турецького сідла / О. Д. 
Шульга, С. Ю. Бойко, Н. 
О. Негрич, Т. В. 
Мельничук, Ю. О. 
Паламарчук, Н. Д. Сидор 
// Український 
неврологічний журнал. - 
2013. - № 4. - С. 65-70. - 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/UNJ_2013_4_11.pdf 
6. Розсіяний склероз: 
глобальні перспективи / 
[Міщенко Т. С., Шульга О. 
Д., Бобрик Н. В., Шульга 
Л. А.] // Український 
медичний часопис. — 
2014. — № 3 (101). — С. 84
—87. 
П.5. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
медичних наук (5.10.2020) 
на тему: «Критерії 
прогнозу перебігу 
розсіяного склерозу: 
клініко-епідеміологічне, 
нейровізуалізаційне, 
проспективне 
дослідження»
П.9. Експерт управління 
охорони здоров’я з 
спеціальності 
«Неврологія»
П.19. European Academy of 
Neurology (Board member 
neuroimmunology); 
European Stroke 
Organozation; 
European Committee; 
Українське товариство 
неврологів, психіатрів та 
наркологів.
П.20. Завідувач 
відділення неврології 
Волинської обласної 
клінічної лікарні 

389466 Яковенко Олег 
Костянтинович

Старший 
викладач, 

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

0 Внутрішня 
медицина у тому 

Виконуються п. 1, 8, 9, 19, 
20



Сумісництво Вінницький 
національний 

медичний 
університет ім. 

М.І. Пирогова, рік 
закінчення: 2003, 

спеціальність: 
110104 Педіатрія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020444, 
виданий 

03.04.2014

числі клінічна 
фармакологія, 
клінічна 
імунологія та 
алергологія, 
професійні 
хвороби

П.1. 1. Диференційна 
діагностика саркоїдозу 
органів дихання. / 
Яковенко О.К. зі спів. // 
Український 
пульмонологічний 
журнал. 2017, №1;
2. .Погляд на сучасну 
пульмонологію очима 
практикуючого лікаря. / 
Яковенко О.К. зі спів. // 
Клінічна імунологія. 
Алергологія. 
Інфектологія. Спецвипуск 
№ 1 2017.
3. Гіперсенситивний 
пневмоніт у контексті 
диференційної 
діагностики 
інтерстиційних 
захворювань легень./ 
Яковенко О.К. зі спів.// 
Клінічна імунологія. 
Алергологія. 
Інфектологія. Спецвипуск 
№ 1 2018.
4. Випадок 
лімфангіолейоміоматозу 
асоційованого з 
комплексом туберозного 
склерозу. Український 
пульмонологічний 
журнал. 2018, №3
5.  Рідкісні інтерстиційні 
захворювання легень як 
міждисциплінарна 
проблема. Клінічний 
випадок 
лімфангіолейоміоматозу, 
асоційованого з 
комплексом туберозного 
склерозу. /Яковенко О.К. 
зі співавт. Клінічна 
імунологія. Алергологія. 
Інфектологія. № 1 (114) 
2019.
6. Антифосфоліпідний 
синдром під маскою 
легеневої патології: 
клінічні спостереження 
пульмонолога./Яковенко 
О.К. зі спів. Клінічна 
імунологія. Алергологія. 
Інфектологія. № 7 (120) 
2019
7. Клінічна імунологія. 
Алергологія. 
Інфектологія. № 8 (121) 
2019. Яковенко О.К. зі 
співавт. Метастатичне 
ураження легень: 
клінічний випадок 
внутрішньопечінкової 
холангіокарциноми, 
асоційованої з цирозом та 
HBV- і HCV-інфекцією.
8. Доброкачественные 
опухоли легких и бронхов: 
клинические, 
морфологические, 
эндоскопические и 
лучевые аспекты 
диагностики «Здоров’я 
України», 2020 р.
9. Особливості перебігу 
важкого COVID-19 з 
летальним наслідком у 
мешканців Волинського 
регіону, Український 
пульмонологічний 
журнал. 2021, № 2
10. Тяжкий перебіг 
COVID-19: досвід 2020 
року. Здоров’я України, 
тематичний номер №2, 
2021 р. 35. Тяжкий перебіг 
COVID-19: досвід 2020 
року. Клінічна імунологія. 
Алергологія. 
Інфектологія. № 5 (134) 
2021,
11. Seasonal epidemiology 
and clinical manifestations 



of interstitial lung diseases 
(ILD) as an important 
criterion for differential 
diagnosis viral pneumonia 
with pulmonary arterial 
hypertention(PAH) 
associated with severe 
COVID-19. European 
Respiratory Society, 2021

П.8.    Член редакційної 
ради Українського 
пульмонологічного 
журналу з 2016 року

П.9.    Експерт з 
пульмонології УОЗ 
облдержадміністрації з 
2016 року.

П.19.   Член 
Європейського 
респіраторного 
товариства з 2016 року.

П.20.    Луцька міська 
дитяча поліклініка, лікар 
алерголог-імунолог 
дитячий, 2007-2009. 
Волинське обласне 
протитуберкульозне 
об’єднання , генеральний 
директор, 2013-2014.  
ТОВ «Тарас-Волинь» 
(Медичний центр 
«Благомед»), директор, 
2013-2015. 
ТОВ «Клініка алергії та 
кашлю», директор, 2019-
дотепер. 
Волинська обласна 
клінічна лікарня, 2004-
дотепер.

407698 Федан Роман 
Юрійович

Асистент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
медичний 

університет імені 
Данила 

Галицького, рік 
закінчення: 2006, 

спеціальність: 
110101 Лікувальна 

справа

0 Онкологія та 
радіологія

Виконуються п. 20

П. 20.   2008 – дотепер – 
лікар-уролог урологічного 
відділення Комунального 
підприємства «Волинська 
обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради.

Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років

284973 Гайдучик 
Петро 
Данилович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048749, 
виданий 

23.10.2018

5 Епідеміологія та 
принципи 
доказової 
медицини

Виконуються п. 3, 12, 13, 
19, 20 
П. 3.  1. Основи 
психотерапії та 
когнітивно-поведінкової 
діяльності : навч. 
посібник / М. І. 
Мушкевич, С. Є. Чагарна, 
С. В. Борцевич, П. Д. 
Гайдучик ; за заг. ред. М. 
І. Мушкевич. – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2018. – 420 с.
 2. Духовність. Цінності. 
Психологія [текст] : колек. 
монографія / гол. ред. М. 
Лєдзинська, І. Філіппова. 
– Луцьк : 
Волиньполіграф, 2018. – 
212 с.

П.12. 1. Усова О., Гайдучик 
П., Шабала М., Вовк Н. 
Профілактика 
депресивних розладів у 
геріатричних пацієнтів // 
Фізична активність і 
якість життя людини 
[текст]: зб. тез доп. ІV 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конф. (10 черв. 
2020 р.)/уклад.: А. В. 
Цьось, С. Я. Індика. 
Луцьк: Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, 
2020.- с. 93. 
2. Андрійчук О.Я., 
Гайдучик П.Д., Гайволя 



Р.Ю., Грицай О.С. Базові 
аспекти професійного 
навчання фізичних 
терапевтів // Public 
communication in science: 
philosophical, cultural, 
political, economic and IT 
context: Collection of 
scientific papers «ΛΌГOΣ» 
with Proceedings of the 
International Scientific and 
Practical Conference (Vol. 
3), May 15, 2020. Houston, 
USA: European Scientific 
Platform P. 27-28.
3. Гайдучик П.Д. Корекція 
та профілактика 
професійного вигорання 
медичних працівників / 
П.Д. Гайдучик. - 
Соціальна адаптація 
особистості в сучасному 
суспільстві, ортобіоз та 
паліативна допомога із 
циклу: Психологічні 
складові сталого розвитку 
суспільства: пошук 
психологічного 
обґрунтування на виклики 
сучасності : матеріали VІІ 
Наук.-практ. інтернет-
конф. (з міжнар.участ.) 
(14-16 січ. 2021 р.) / за заг. 
ред. Я.О. Гошовського, 
Ж.П. Вірної, Д.Т. 
Гошовської, Н. К. 
Вічалковської, О.Є. 
Іванашко. − Луцьк : ПП 
Іванюк В. П, 2021. – С.138-
141. 
4. Пикалюк В.С., Усова 
О.В., Сологуб О.В., 
Шевчук Т.Я., 
ГайдучикП.Д. 
Функціональні 
особливості ЕКГ підлітків 
різних медичних груп 
фізичного виховання// 
Матеріали науково-
практичної конференції 
«Актуальні питання 
сучасної морфології» 
присвяченої 100 річчю з 
дня народження проф. 
Яхниці О.Г. та 65-річчю з 
дня народження проф. 
ВолошинаМ.А., кафедра 
анатомії, оперативної 
хірургії та топографічної 
анатомії Запорізького 
державного медичного 
університету (30 вересня - 
2 жовтня2020). С.134-137. 
5. Ульяницька Н.Я., 
Якобсон О.О., Андрійчук 
О.Я., Гайдучик П.Д. 
Функціональні зміни 
зорової системи при 
роботі за дисплеєм 
комп’ютера у підлітків // 
42 Наукові читання імені 
О.О. Богомольця: 
матеріали науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, 
присвяченій 140-річчю з 
дня народження 
академіка О.О. 
Богомольця (24 травня 
2021 р.) – Київ, НМУ імені 
О.О. Богомольця. – С.71
6. Грушелевська Л.В. / 
Роль раціонального 
харчування у формуванні 
здоров’я дитини/ 
Грушелевська Л.В. 
Гайдучик П.Д./ Збірник 
тез доповідей І 
Міжнародної науково-
практичної Інтернет-
конференції : 
Фітнес,харчування та 
активне довголіття : 
м.Луцьк-23 березня 2021 



року – с.42.
П.13.   Керівник 
проблемної групи 
«Психодіагностика у 
фізичній терапії та 
ерготерапії» (6 студентів).
П.19.   1 Всеукраїнська 
організація політичних 
психологів (2019 р.) 2 
World Organization for 
Early Childhood Education 
(ОМЕП) (2014 р.), 3 
Українське товариство 
психологів України ( 1997)
П.20.  Волинська обласна 
інфекційна лікарня. 
Лікар-інфекціоніст (3 1995 
по 2017 рр.).
Стажування і підвищення 
кваліфікації:
1. Тернопільський 
національний 
педагогічний університет 
імені Володимира 
Гнатюка 12.11.2018-
12.02.2019 рр, Довідка 
№26-33
2. 
Стажування:Тернопільськ
ий національний 
медичний університет 
імені І.Я.Горбачевського 
07.12.2020-07.05.2021рр. 
Довідка № 02/17-91 від 
31.05.2021
3. Тематичне 
удосконалення лікарів 
Волинський національний 
університет імені Лесі 
Українки 03.12.20-
17.12.20рр. Свідоцтво № 
047/2020

389467 Філончук 
Надія 
Анатоліївна

Асистент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет імені 
О.О. Богомольця, 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
7.12010002 
педіатрія

1 Педіатрія Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років.

389502 Мартинюк 
Тарас 
Валентинович

Старший 
викладач, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
медичний 

університет імені 
Данила 

Галицького, рік 
закінчення: 1999, 

спеціальність: 
110101 Лікувальна 

справа, Диплом 
кандидата наук 

ДK 029472, 
виданий 

30.06.2015

1 Педіатрія з 
дитячими 
інфекційними 
хворобами

Виконуються п. 1, 8, 12, 19, 
20

П. 1.   1. Obturation 
intestinal obstruction in the 
course of necritizing 
enterocolitis in newborn 
children. Olga M. 
Gorbatyuk, Stanislav I. 
Bacuci, Taras V. Martinyuk, 
Konstantin T. Bertsun. 
Waidomosci Lekarskie. 
Konstancin-Jeziorna. 2021. 
– Vol LXXIV, Issue 4, № 4.;
2. Perforative peritonitis in 
newborns: instrumental 
and morphological 
examination findings. Olga 
M. Gorbatyuk, Taras 
Martyniuk. Waidomosci 
Lekarskie. Konstancin-
Jeziorna. 2021. – Vol 
LXXIV, Issue 10, part 2, № 
10.;
3. Т.В. Мартинюк, О.М. 
Романюк, В.Ф. Мартинюк, 
О.М. Горбатюк, В.С. 
Селюк, П.В. Руцький 
Хірургічне закриття 
відкритої артеріальної 
протоки у недошених 
новонароджених – погляд 
на проблему// 
Неонатологія, хірургія та 
перинатальна медицина.- 
2017. – Т. 7, № 1. С. 40-45.;
4. О.М. Горбатюк, О.Б. 



Герман, Т.В. Мартинюк 
Роль селективного В-
блокатора у лікуванні 
дітей із проблемними 
гемангіомами складної 
анатомічної локалізації// 
Современная педиатрия.- 
2017. - 2(82). С. 106-110.
5. Мартинюк Т. В., 
Мартинюк В.Ф., Горбатюк 
О.М., Селюк В. С. Кишкові 
стоми при некротичному 
ентероноліті у 
новонароджених - погляд 
на проблему // Клінічна 
хірургія.- 2018.- № 11.3. 
ТОМ 85.- С. 106-107. 
П.8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми 
(Державний 
реєстраційний номер: 
0122U002094)

П. 12.   1.  Доповідь на тему 
«The five-years experience 
of Percutaneous internal 
ring suturing (PIRS) in 
children with inguinal 
gernia», на міжнародній 
конференції «ІІ 
Польсько–Українські дні 
дитячої хірургії». – 
Польща, Люблін, жовтень 
2018 р. 
2. Доповідь на тему: 
«Кишкові стоми при 
перфоративному 
некротичному 
ентероколіті. Погляд на 
проблему» на науково-
практичній конференції 
за міжнародною участю 
«Актуальні проблеми 
сучасної хірургії та 
колопроктології», яка 
присвячена 110- річчю з 
дня заснування наукового 
товаришства хірургів 
міста Києва та Києвської 
області. – Київ, листопад 
2018 р 
3. Доповідь на тему: 
«Досвід перкутанного 
прошивання грижового 
мішка на рівні 
внутрішнього пахвинного 
кільця у дітей з 
пахвинною грижею» на 
науково-практичній 
конференції «Інноваційні 
технології в хірургії та 
анестезіології і 
інтенсивній терапії 
дитячого віку», Київ, 
жовтень 2019 р
4. Доповідь на тему: 
«Досвід хірургічного 
закриття відкритої 
артеріальної протоки у 
недоношених 
новонароджених» на 
науково-практичній 
конференції «Інноваційні 
технології в хірургії та 
анестезіології і 
інтенсивній терапії 
дитячого віку», Київ, 
жовтень 2019 р 
5. Вебінар: « Некротичний 
ентероколіт : сучасний 
погляд на проблему» / 
доповідач: Мартинюк 
Тарас Валентинович-
ОДКЛ м.Луцьк – 17-
18.05.2021р. 17.00.
6. Obturation intestinal 
obstruction in the course of 
necritizing enterocolitis in 
newborn children. Olga M. 
Gorbatyuk, Stanislav I. 
Bacuci, Taras V. Martinyuk, 
Konstantin T. Bertsun. 
Waidomosci Lekarskie. 



Konstancin-Jeziorna. 2021. 
– Vol LXXIV, Issue 4, № 4. 
7. Доповідь на тему: 
«Досвід мініінвазивного 
оперативного лікування 
трахеостравохідної нориці 
у новонароджених» на 
всеукраїнській науково-
практичній конференції з 
міжнародною участю « 
Актуальні питання 
дитячої хірургії ». Львів, 
листопад 2021р.

П.19. Член всеукраїнської 
асоціації дитячих хірургів 
з 2010р.
П. 20.  Відділення дитячої 
хірургїї та хірургії 
новонароджених 
Комунальне підприємство 
«волинське обласне 
територіальне медичне 
об’єднанн захисту 
материнства та 
дитинства» Волинської 
обласної ради з 2001 року.
Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років
Стажування  ті 
підвищення кваліфікації:
1.  ПАЦ «Дитяча хірургія» 
кафедра дитячої хірургії 
НМАПО ім. П. Л. Шупика, 
м. Київ. 08.05-08.06.2017 
р. Посвідчення № 2779 від 
08 червня 2017р. 
2. Атестація та присвоєння 
вищої кваліфікаційної 
категорії за спеціальністю 
«Дитяча хірургія». 
Атестаційна комісія при 
управлінні охорони 
здоров’я Волинської 
облдержадміністрації 
червень 2017. Посвідчення 
№ 388/17 від 29.06.17 
дійсне до 28.06.2022р.
3. ТУ «Актуальні питання 
дитячої хірургії» кафедра 
дитячої хірургії НМАПО 
ім. П. Л. Шупика, м. Київ. 
04.06-05.07.2019р. 
Посвідчення № 3201 від 
05.07.2019р.
4. ТУ «Бізнес-планування 
в охороні НМАПО ім. П. 
Л. Шупика, м. Київ. 11.02-
25.02.2020 р. Посвідчення 
№ 352 від 25 здоровя» 
лютого 2020р.
5. ТУ «Сучасна 
діагностика та лікувальна 
тактика при хворобі 
Гіршпрунга – 
мультидисциплінарний 
підхід». кафедра дитячої 
хірургії НМАПО ім. П. Л. 
Шупика, м. Київ. 29.09-
12.10.2020 р. Посвідчення 
№6043 від 12 жовтня 
2020р.
6. ТУ Актуальні питання 
дитячої хірургії та 
урології. Львівський 
національний медичний 
університет ім. Д. 
Галицького, 7.09-
20.09.2021 р., посвідчення 
до диплому ВК № 
11062255

368109 Колихан 
Володимир 
Петрович

Доцент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

MA 034347, 
виданий 

17.01.1989

2 Хірургія у тому 
числі 
нейрохірургія

Виконуються п. 19, 20
П. 19.  Дійсний член 
Асоціації нейрохірургів 
України 1997-2022 рр.

П.20. Завідувач 
нейрохірургічного 
відділення КП «Медичне 
об’єднання Луцької 
міської Територіальної 
громади»



Стажування та 
підвищення кваліфікації
1. Курси тематичного 
удосконалення «Екстрена 
медична допомога при 
невідкладних та 
критичних станах» (0,5 
міс) Харківська медична 
академія післядипломної 
освіти 17.02.2020-
29.02.2020 Посвідчення 
про проходження 
підвищення кваліфікації 
до диплому Д-І № 282859
2 «Актуальні питання 
неврологі Ї та 
нейрохірургії» ВНУ ім. 
Л.Українки (мед 
факультет, центр 
підготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів 
навчально-наукового 
інституту неперервної 
освіти) 01.11-14.11.2021р. 
Посвідчення до диплому 
Д-І 282859 № 403

389460 Філь Адріан 
Юрійович

Професор, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
медичний 

університет імені 
Данила 

Галицького, рік 
закінчення: 2002, 

спеціальність: 
110101 Лікувальна 

справа, Диплом 
доктора наук ДД 
005647, виданий 

01.07.2016, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 063926, 

виданий 
26.01.2011, 

Атестат доцента 
12ДЦ 039413, 

виданий 
26.06.2014, 

Атестат 
професора AП 

002460, виданий 
09.02.2021

0 Травматологія і 
ортопедія

Виконуються п. 1, 4, 19, 20

П. 1. 1. Clinical 
characteristics of lower limb 
wounds in injuried people 
in the result of modern 
military operations. Світ 
медицини та біології. 
2020 №1 (71), 40-44. А.Ю. 
Філь,  С.О. Гурє’в, П.В. 
Танасієнко, І.П. 
Марциновський. 
2. Long-term consequences 
of primary percutaneous 
coronary intervention in 
patients with St-elevation 
myocardial infraction. 
Wiadomos`ci Lekarskie 
TOM LXXIII, 2020 № 4 
kwiecien`, 662-668. A.Y. 
Fil, N.V.Izhytska, D.I. Besh,  
O.M.Besh 
3. ‘’Лікування переломів 
кісточок гомілки типу B3 
асоційованих з переломом 
трикутника Фолькмана.’’ 
Філь А.Ю., Філь Ю.Я., 
Трутяк І.Р., Сенюк Ю.І., 
Левицький Н.В., 
Валігурський М.І.  Acta 
medica leopoliensia 2018 
XXIV, УДК 616.718.5/.6-
001.5-08
4.  ‘’Фіксація перелому 
ключиці в пацієнтів із 
флотуючою грудною 
кліткою й політравмою’’ 
Філь А.Ю.1, Левицький 
Н.В.1, Сенюк Ю.І.2, 
Валігурський М.І.3 УДК 
616.712.1+616.717.2-001.5)-
031.14-089.8 DOI: 
10.22141/1608-
1706.1.20.2019.158677 
5.  Досвід застосування 
хірургічних доступів 
Хардінга та «Bikini» під 
час операцій тотального 
ендопротезування 
кульшового суглоба  А. Ю. 
Філь 1, М. І. Валігурський 
2, О. В. Дудар 2 . 
Ортопедия, 
травматология и 
протезирование. 2021. № 
3                                                                                 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.15674/
0030-59872021354-58 
6.Тотальне 
ендопротезування 
колінного суглоба у 
лікуванні гонартрозу з 
вальгусною деформацією. 
Філь А.Ю. Н.Ф.Ерхан, 



В.Кіріла, А.Олару. Acta 
medica leopoliensia ХХІV 
2018 №3, 42-44
7.Лікування переломів 
проксимального 
метаепіфізу стегнової 
кістки в пацієнтів 
старечого віку. Філь А.Ю., 
Ю.Я.Філь, Н.В. 
Левицький, О.О. 
Максимович. 
Спеціалізований науково-
практичний журнал 
ТравмаТом 18, №4 2017, 
97-100 

П. 4.  1.   Поєднані та 
комбіновані 
пошкодження. А.Ю. Філь, 
Філь Ю. Я., Трутяк І. Р., 
Галібей І. Б. Та ін. Всього 5 
авторів. 
2.   Введення в 
спеціальність. 
Особливості обстеження 
травматологічних та 
ортопедичних хворих. 
Ушкодження зв’язок, 
сухожилків та м’язів. 
Травматичні вивихи Філь 
А.Ю. Львів: ЛНМУ імені 
Данила Галицького-2019. 
16 с.
3.   Пошкодження кісток 
та суглобів нижньої 
кінцівки. Філь А.Ю. Львів: 
ЛНМУ імені Данила 
Галицького-2018. 16 с. 

П. 19.  Голова 
Волинського осередку 
«Українська асоціація 
ортопедів-травматологів»

П. 20.  15 років стажу за  
спеціалізацією.

284973 Гайдучик 
Петро 
Данилович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048749, 
виданий 

23.10.2018

5 Фтизіатрія Виконуються п. 3, 12, 13, 
19, 20 

П. 3.  1. Основи 
психотерапії та 
когнітивно-поведінкової 
діяльності : навч. 
посібник / М. І. 
Мушкевич, С. Є. Чагарна, 
С. В. Борцевич, П. Д. 
Гайдучик ; за заг. ред. М. 
І. Мушкевич. – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2018. – 420 с.
 2. Духовність. Цінності. 
Психологія [текст] : колек. 
монографія / гол. ред. М. 
Лєдзинська, І. Філіппова. 
– Луцьк : 
Волиньполіграф, 2018. – 
212 с.

П.12. 1. Усова О., Гайдучик 
П., Шабала М., Вовк Н. 
Профілактика 
депресивних розладів у 
геріатричних пацієнтів // 
Фізична активність і 
якість життя людини 
[текст]: зб. тез доп. ІV 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конф. (10 черв. 
2020 р.)/уклад.: А. В. 
Цьось, С. Я. Індика. 
Луцьк: Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, 
2020.- с. 93. 
2. Андрійчук О.Я., 
Гайдучик П.Д., Гайволя 
Р.Ю., Грицай О.С. Базові 
аспекти професійного 
навчання фізичних 
терапевтів // Public 
communication in science: 
philosophical, cultural, 
political, economic and IT 
context: Collection of 
scientific papers «ΛΌГOΣ» 



with Proceedings of the 
International Scientific and 
Practical Conference (Vol. 
3), May 15, 2020. Houston, 
USA: European Scientific 
Platform P. 27-28.
3. Гайдучик П.Д. Корекція 
та профілактика 
професійного вигорання 
медичних працівників / 
П.Д. Гайдучик. - 
Соціальна адаптація 
особистості в сучасному 
суспільстві, ортобіоз та 
паліативна допомога із 
циклу: Психологічні 
складові сталого розвитку 
суспільства: пошук 
психологічного 
обґрунтування на виклики 
сучасності : матеріали VІІ 
Наук.-практ. інтернет-
конф. (з міжнар.участ.) 
(14-16 січ. 2021 р.) / за заг. 
ред. Я.О. Гошовського, 
Ж.П. Вірної, Д.Т. 
Гошовської, Н. К. 
Вічалковської, О.Є. 
Іванашко. − Луцьк : ПП 
Іванюк В. П, 2021. – С.138-
141. 
4. Пикалюк В.С., Усова 
О.В., Сологуб О.В., 
Шевчук Т.Я., 
ГайдучикП.Д. 
Функціональні 
особливості ЕКГ підлітків 
різних медичних груп 
фізичного виховання// 
Матеріали науково-
практичної конференції 
«Актуальні питання 
сучасної морфології» 
присвяченої 100 річчю з 
дня народження проф. 
Яхниці О.Г. та 65-річчю з 
дня народження проф. 
ВолошинаМ.А., кафедра 
анатомії, оперативної 
хірургії та топографічної 
анатомії Запорізького 
державного медичного 
університету (30 вересня - 
2 жовтня2020). С.134-137. 
5. Ульяницька Н.Я., 
Якобсон О.О., Андрійчук 
О.Я., Гайдучик П.Д. 
Функціональні зміни 
зорової системи при 
роботі за дисплеєм 
комп’ютера у підлітків // 
42 Наукові читання імені 
О.О. Богомольця: 
матеріали науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, 
присвяченій 140-річчю з 
дня народження 
академіка О.О. 
Богомольця (24 травня 
2021 р.) – Київ, НМУ імені 
О.О. Богомольця. – С.71
6. Грушелевська Л.В. / 
Роль раціонального 
харчування у формуванні 
здоров’я дитини/ 
Грушелевська Л.В. 
Гайдучик П.Д./ Збірник 
тез доповідей І 
Міжнародної науково-
практичної Інтернет-
конференції : 
Фітнес,харчування та 
активне довголіття : 
м.Луцьк-23 березня 2021 
року – с.42.
П.13.   Керівник 
проблемної групи 
«Психодіагностика у 
фізичній терапії та 
ерготерапії» (6 студентів).
П.19.   1 Всеукраїнська 
організація політичних 
психологів (2019 р.) 2 



World Organization for 
Early Childhood Education 
(ОМЕП) (2014 р.), 3 
Українське товариство 
психологів України ( 1997)
П.20.  Волинська обласна 
інфекційна лікарня. 
Лікар-інфекціоніст (3 1995 
по 2017 рр.).
Стажування і підвищення 
кваліфікації:
1. Тернопільський 
національний 
педагогічний університет 
імені Володимира 
Гнатюка 12.11.2018-
12.02.2019 рр, Довідка 
№26-33
2. 
Стажування:Тернопільськ
ий національний 
медичний університет 
імені І.Я.Горбачевського 
07.12.2020-07.05.2021рр. 
Довідка № 02/17-91 від 
31.05.2021
3. Тематичне 
удосконалення лікарів 
Волинський національний 
університет імені Лесі 
Українки 03.12.20-
17.12.20рр. Свідоцтво № 
047/2020

389477 Баран Андрій 
Віталійович

Асистент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 2002, 

спеціальність: 
110101 Лікувальна 

справа

3 Екстрена та 
невідкладна 
медична 
допомога

Виконуються п. 19, 20
П. 19.   Член асоціації 
анестезіологів України 
2019 р.-дотепер

П. 20.  Лікар-анестезіолог, 
КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради 
(з 2004 р – дотепер)
Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 5 років.

Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років.

Стажування та 
підвищення кваліфікації:
1 ТУ «Респіраторна 
терапія» Львівській 
національний медичний 
університет 
ім.Д.Галицького 
Факультет післядипломної 
освіти 04.06-22.06.2018р. 
Сертифікат до диплому 
РН № 19269139 
22.06.2018р.
2 ТУ «Управління якістю 
медичної допомоги як 
механізм підвищення її 
ефективності» (за очно-
заочною формою з 
елементами 
дистанційного навчання, 
виїзний) Національна 
медична академія 
післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика 04.02-
18.02.2020р. Посвідчення 
№ 192 до диплому РН № 
19269139 Від 18.02.2020р.
3 ТУ «Знеболювання та 
невідкладні стани» 
Волинський національний 
університет імені Лесі 
Українки (Навчально-
науковий медичний 
інститут, Центр 
підготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів 
Навчально-наукового 
інституту неперервної 
освіти). 09.03-22.03.2021р. 
Посвідчення № 079/2021 
До диплома РН № 
19269139



407700 Джуманюк 
Любов 
Миколаївна

Асистент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
медичний 

університет імені 
Данила 

Галицького, рік 
закінчення: 2018, 

спеціальність: 
7.12010001 

лікувальна справа

0 Внутрішня 
медицина

Виконуються п. 19, 20

П.19. Член Асоціації 
превентивної та 
антиейджинг медицини
2021 –дотепер;

П.20.  Лікар-
трансфузіолог, 
Комунальне підприємство 
«Волинське обласне 
територіальне медичне 
об’єднання захисту 
материнства і дитинства» 
Волинської обласної ради
(з 2021р).
Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років.

389502 Мартинюк 
Тарас 
Валентинович

Старший 
викладач, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
медичний 

університет імені 
Данила 

Галицького, рік 
закінчення: 1999, 

спеціальність: 
110101 Лікувальна 

справа, Диплом 
кандидата наук 

ДK 029472, 
виданий 

30.06.2015

1 Хірургія у тому 
числі дитяча 
хірургія

Виконуються п. 1, 8, 12, 19, 
20

П. 1.   1. Obturation 
intestinal obstruction in the 
course of necritizing 
enterocolitis in newborn 
children. Olga M. 
Gorbatyuk, Stanislav I. 
Bacuci, Taras V. Martinyuk, 
Konstantin T. Bertsun. 
Waidomosci Lekarskie. 
Konstancin-Jeziorna. 2021. 
– Vol LXXIV, Issue 4, № 4.;
2. Perforative peritonitis in 
newborns: instrumental 
and morphological 
examination findings. Olga 
M. Gorbatyuk, Taras 
Martyniuk. Waidomosci 
Lekarskie. Konstancin-
Jeziorna. 2021. – Vol 
LXXIV, Issue 10, part 2, № 
10.;
3. Т.В. Мартинюк, О.М. 
Романюк, В.Ф. Мартинюк, 
О.М. Горбатюк, В.С. 
Селюк, П.В. Руцький 
Хірургічне закриття 
відкритої артеріальної 
протоки у недошених 
новонароджених – погляд 
на проблему// 
Неонатологія, хірургія та 
перинатальна медицина.- 
2017. – Т. 7, № 1. С. 40-45.;
4. О.М. Горбатюк, О.Б. 
Герман, Т.В. Мартинюк 
Роль селективного В-
блокатора у лікуванні 
дітей із проблемними 
гемангіомами складної 
анатомічної локалізації// 
Современная педиатрия.- 
2017. - 2(82). С. 106-110.
5. Мартинюк Т. В., 
Мартинюк В.Ф., Горбатюк 
О.М., Селюк В. С. Кишкові 
стоми при некротичному 
ентероноліті у 
новонароджених - погляд 
на проблему // Клінічна 
хірургія.- 2018.- № 11.3. 
ТОМ 85.- С. 106-107. 
П.8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми 
(Державний 
реєстраційний номер: 
0122U002094)

П. 12.   1.  Доповідь на тему 
«The five-years experience 
of Percutaneous internal 
ring suturing (PIRS) in 
children with inguinal 
gernia», на міжнародній 
конференції «ІІ 
Польсько–Українські дні 
дитячої хірургії». – 
Польща, Люблін, жовтень 
2018 р. 
2. Доповідь на тему: 



«Кишкові стоми при 
перфоративному 
некротичному 
ентероколіті. Погляд на 
проблему» на науково-
практичній конференції 
за міжнародною участю 
«Актуальні проблеми 
сучасної хірургії та 
колопроктології», яка 
присвячена 110- річчю з 
дня заснування наукового 
товаришства хірургів 
міста Києва та Києвської 
області. – Київ, листопад 
2018 р 
3. Доповідь на тему: 
«Досвід перкутанного 
прошивання грижового 
мішка на рівні 
внутрішнього пахвинного 
кільця у дітей з 
пахвинною грижею» на 
науково-практичній 
конференції «Інноваційні 
технології в хірургії та 
анестезіології і 
інтенсивній терапії 
дитячого віку», Київ, 
жовтень 2019 р
4. Доповідь на тему: 
«Досвід хірургічного 
закриття відкритої 
артеріальної протоки у 
недоношених 
новонароджених» на 
науково-практичній 
конференції «Інноваційні 
технології в хірургії та 
анестезіології і 
інтенсивній терапії 
дитячого віку», Київ, 
жовтень 2019 р 
5. Вебінар: « Некротичний 
ентероколіт : сучасний 
погляд на проблему» / 
доповідач: Мартинюк 
Тарас Валентинович-
ОДКЛ м.Луцьк – 17-
18.05.2021р. 17.00.
6. Obturation intestinal 
obstruction in the course of 
necritizing enterocolitis in 
newborn children. Olga M. 
Gorbatyuk, Stanislav I. 
Bacuci, Taras V. Martinyuk, 
Konstantin T. Bertsun. 
Waidomosci Lekarskie. 
Konstancin-Jeziorna. 2021. 
– Vol LXXIV, Issue 4, № 4. 
7. Доповідь на тему: 
«Досвід мініінвазивного 
оперативного лікування 
трахеостравохідної нориці 
у новонароджених» на 
всеукраїнській науково-
практичній конференції з 
міжнародною участю « 
Актуальні питання 
дитячої хірургії ». Львів, 
листопад 2021р.

П.19. Член всеукраїнської 
асоціації дитячих хірургів 
з 2010р.
П. 20.  Відділення дитячої 
хірургїї та хірургії 
новонароджених 
Комунальне підприємство 
«волинське обласне 
територіальне медичне 
об’єднанн захисту 
материнства та 
дитинства» Волинської 
обласної ради з 2001 року.
Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років
Стажування  ті 
підвищення кваліфікації:
1.  ПАЦ «Дитяча хірургія» 
кафедра дитячої хірургії 
НМАПО ім. П. Л. Шупика, 
м. Київ. 08.05-08.06.2017 



р. Посвідчення № 2779 від 
08 червня 2017р. 
2. Атестація та присвоєння 
вищої кваліфікаційної 
категорії за спеціальністю 
«Дитяча хірургія». 
Атестаційна комісія при 
управлінні охорони 
здоров’я Волинської 
облдержадміністрації 
червень 2017. Посвідчення 
№ 388/17 від 29.06.17 
дійсне до 28.06.2022р.
3. ТУ «Актуальні питання 
дитячої хірургії» кафедра 
дитячої хірургії НМАПО 
ім. П. Л. Шупика, м. Київ. 
04.06-05.07.2019р. 
Посвідчення № 3201 від 
05.07.2019р.
4. ТУ «Бізнес-планування 
в охороні НМАПО ім. П. 
Л. Шупика, м. Київ. 11.02-
25.02.2020 р. Посвідчення 
№ 352 від 25 здоровя» 
лютого 2020р.
5. ТУ «Сучасна 
діагностика та лікувальна 
тактика при хворобі 
Гіршпрунга – 
мультидисциплінарний 
підхід». кафедра дитячої 
хірургії НМАПО ім. П. Л. 
Шупика, м. Київ. 29.09-
12.10.2020 р. Посвідчення 
№6043 від 12 жовтня 
2020р.
6. ТУ Актуальні питання 
дитячої хірургії та 
урології. Львівський 
національний медичний 
університет ім. Д. 
Галицького, 7.09-
20.09.2021 р., посвідчення 
до диплому ВК № 
11062255

389481 Марчук Іван 
Петрович

Старший 
викладач, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

заклад 
"Дніпропетровськ

а медична 
академія 

Міністерства 
охорони здоров'я 

України", рік 
закінчення: 2017, 

спеціальність: 
7.12010001 

лікувальна справа

0 Хірургія у тому 
числі дитяча 
хірургія

Виконуються п. 1, 20
П. 1.  1. Галей М.М. 
Analysis of visualization 
index using technique of 
simultaneous laparoscopic 
operations / Halei M., 
Dzubanovsky I., Marchuk I. 
// Journal of Education, 
Health and Sport Vol 10, No 
10 (2020); 
2. Галей М.М. Analysis of 
fatigue in surgeons after 
simultaneous laparoscopic 
operations / Halei M., 
Dzubanovsky I., Marchuk I. 
// Journal of Education, 
Health and Sport Vol 10, No 
7 (2020); 
3. Галей М.М. Comparison 
of stress before and after 
operation for patients that 
underwent laparoscopic 
surgical treatment of hiatal 
hernia and simultaneous 
operations / Halei M., 
Dzubanovsky I., Marchuk I. 
// IOSR Journal of Dental 
and Medical Sciences 
Volume 19, Issue 12 Ser.1
 4. Галей М.М. Stress 
before and after surgery in 
patients with laparoscopic 
treatment of gallstone 
disease and inguinal 
hernia/ Halei M., 
Dzubanovsky I., Marchuk I. 
// Moldovan Medical 
Journal. 2021;64(1) 
5. Галей М.М. Length of 
hospital stay analysis. 
Simultaneous laparoscopic 
surgery in treatment of 
combined surgical 
pathology of organs of 
abdominal cavity./ Halei 
M., Dzubanovsky I., 
Marchuk I. // Journal of 



Education, Health and 
Sport Vol 11, No 8 (2020)t; 
6. Галей М.М. Influence of 
simultaneous laparoscopic 
cholecystectomy and 
Toupet fundoplication on 
physical status of patient / 
Halei M., Dzubanovsky I., 
Marchuk I. // Journal of 
Education, Health and 
Sport Vol 11, No 4 (2020); 
 7. Дзюбановський І. Я. 
Безпека та ефективність 
симультанних лапароско-
пічних втручань при 
лікуванні жовчнокам’яної 
хвороби та поєднаної 
хірургічної патології 
органів черевної 
порожнини [Електронний 
ресурс] / І. Я. 
Дзюбановський, М. М. 
Галей, П. А. Гащишин, І. 
П. Марчук // Шпитальна 
хірургія. Журнал імені Л. 
Я. Ковальчука . - 2019. - № 
1. - С. 62-68. 
8. Галей М. М. Перший 
досвід виконання 
лапароскопічної резекції 
шлунка за методикою 
Більрот-ІІ з модифікацією 
Гофмейстера–Фінстерера 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. О. Бабін, І. П. 
Марчук // Шпитальна 
хірургія. Журнал імені Л. 
Я. Ковальчука . - 2019. - № 
1. - С. 83-85.         
9. Пецентій В. В. Перший 
досвід впровадження 
малоінвазивних 
технологій в 
кардіохірургічній 
практиці [Електронний 
ресурс] / В. В. Пецентій, 
М. М. Галей, Г. Ю. 
Таранець, І. П. Марчук // 
Шпитальна хірургія. 
Журнал імені Л. Я. 
Ковальчука . - 2019. - № 1. 
- С. 93-95.
10. Галей М. М. Оцінка 
доцільності симультанних 
лапароскопічних втручань 
при лікуванні 
жовчнокам’яної хвороби з 
хірургічною комор 
бідністю органів черевної 
порожнини [Електронний 
ресурс]/ М. М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук, П. А. Гащишин // 
Шпитальна хірургія. 
Журнал імені Л. Я. 
Ковальчука . - 2019. - № 4. 
- С. 105-113 
11. Галей М. М. 
Comparison of quality of life 
in postoperative patients 
with cholecystolithiasis and 
choledocholithiasis. The 
difference between open 
and laparoscopic treatment 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Biomedical and 
Biosocial Anthropology – 
2019 No. 36 (2019)           
12. Порівняльна оцінка 
якості життя у 
післяопераційних хворих 
з калькульозним 
холециститом та 
холедохолітіазом 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Шпитальна 
хірургія. Журнал імені Л. 
Я. Ковальчука . - 2019. - № 
2. 
13. Порівняльна оцінка 



візуалізації при виконанні 
симультанного 
лапароскопічного 
лікування ЖКХ та ГСОД 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Шпитальна 
хірургія. Журнал імені Л. 
Я. Ковальчука . - 2019. - № 
3.  
14. Оцінка доцільності 
використання 
одноетапної стратегії 
лікування холедохолітіазу 
та холецистолітіазу 
шляхом виконання 
симультанних 
лапароскопічних втручань 
з двохетапною стратегією 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Шпитальна 
хірургія. Журнал імені Л. 
Я. Ковальчука . - 2019. - № 
4.  
15. Оцінка доцільності 
симультанних 
лапароскопічних втручань 
для лікування 
захворювань 
гепатобіліарної системи 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Вісник 
Вінницького 
національного медичного 
університету, 2020, Т. 24, 
No3               
16. Галей М.М. 
Simultaneous laparoscopic 
cholecystectomy and 
bilateral tapp performed by 
original method / Halei M., 
Marchuk I.// 70-й конгрес 
товариства хірургів 
польських: матеріали 
з'їзду – Торунь 2021 17. 
Оцінка результатів 
симультанних 
лапароскопічних 
алогерніопластики та 
холецистектомії 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Здобутки 
клінічної і 
експериментальної 
медицини 2020 №15-2  
18. Техніка встановлення 
лапароскопічних портів 
для виконання 
симультанних 
лапароскопічних операцій 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Вісник 
медичних і біологічних 
досліджень, 2020 №1-1 
19. Методи симультанного 
лапароскопічного 
лікування 
жовчокам'яноїхвороби з 
паховою килою та їх 
ефективність 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Вісник 
Вінницького 
національного медичного 
університету, 2020, Т. 24, 
No4.
20. Техніка виконання 
симультанних операцій 
при поєднаній 
гінекологічній патології із 
жовчнокам’яною 
хворобою [Електронний 
ресурс] / М. М. Галей, І. Я. 



Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Актуальні 
питання педіатрії, 
акушерства та гінекології 
2020 Т. 13, №3 
П. 20.   Лікар — хірург КП 
ВОКЛ
Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років
Стажування та 
підвищення кваліфікації
1. ТУ (тематичне 
удосконалення) «Основи 
лапароскопічної хірургії з 
елементами герніології» 
Волинський національний 
університет імені Лесі 
Українки (Навчально-
науковий медичний 
інститут, Центр 
підготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів 
Навчально-наукового 
інституту неперервної 
освіти) 15-28 березня 
2021р. Посвідчення № 
125/2021 2021рік

368156 Ульянов Вадим 
Олексійович

Професор, 
Суміщення

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
медичний 

університет, рік 
закінчення: 1999, 

спеціальність: 
7.110101 

лікувальна 
справа, Диплом 
доктора наук ДД 
008011, виданий 

10.02.2010, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 017242, 

виданий 
15.01.2003, 

Атестат доцента 
12ДЦ 016351, 

виданий 
22.02.2007, 

Атестат 
професора 12ПP 
007870, виданий 
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П. 1.  1) Ігнатьєв О. M., 
Турчин М. І., Ульянов В. 
О., Єрмоленко Т. О. 
Морфологічні і 
морфометричні зміни 
кісткової тканини при 
остеопорозі та 
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2021. Т. 22, № 5. С. 9‒14. 
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Світ медицини та біології. 
2017. № 4. С. 219–224. 
3) Ульянов В. А., 
Макарова М. Б., 
Молчанюк Н. И., 
Ульянова Н. А., Скобеева 
В. М., Чернеженко Е. А. 
Влияние инстилляций 
коллоидного раствора 
наночастиц серебра на 
ультраструктурные 
свойства тканей 
роговицы. 
Офтальмологический 
журнал. 2017. № 3. С. 63–
69. 
4) Skobeeva V., Smyntyna 
V., Ulyanov V., Makarova 
M., Tkachenko V., Malushin 
N., Molchaniuk N. 
Synthesis of silver 
nanoparticles and 
therapeutic films for 
ophthalmology based on 
them. Nanomaterials in 
Biomedical Application and 
Biosensors. (Odessa, 15-20 
September 2019), Singapore 
: Springer Proceedings in 
Physics, 2020. № 224. P. 
179‒188. 
5) Syrma О. І., Skobeeva V. 
М., Аndriluka М., Ulianov 
V. О. Changes in inter- and 
intra dyfferon skin tissues 
heteromorphism under 
conditions of influence of 
silver nanoparticles of 20, 
30, 70 nm. Інтегративна 
антропологія. 2017. № 1. 
С. 55‒58. 
6) Макарова М. Б., 
Ульянов В. О., Величко Л. 
М., Богданова О. В., 
Дрожжина Г. І., 
Гайдамака Т. Б., Ульянова 
Н. А., Скобєєва В. М. 
Вплив наночастинок 
срібла in vitro на 
експресію молекулярних 



маркерів активації 
лімфоцитів хворих на 
вірусний кератит. 
Одеський медичний 
журнал. 2017. № 4. С. 15‒
18. 
7) Ульянов В. А., Ханжи В. 
Б., Сырма Е. И. 
Синергетика как 
методологическое 
основание исследования 
результатов 
нанобиокомплексировани
я. Інтегративна 
антропологія. 2017. № 2. 
С. 4‒9. 
8) Ульянов В. А., Ульянова 
Г.О. Академічний плагіат 
в медичних дослідженнях. 
Світ медицини та біології. 
2017. № 4. С. 219‒224. 
9) Тодорова А. В., Бреус В. 
Є., Ульянов В. О. 
Особливості структурної 
організації емалі у різних 
частинах коронки 
тимчасових молярів 
людини. Одеський 
медичний журнал. 2017. 
№ 6. С. 51–55.
10) Ульянов В. А., 
Гайдамака Т. Б., Макарова 
М. Б., Давтян Л. Л., 
Мовчан Б. А., Скобеева В. 
М. Влияние наночастиц 
серебра размером 30 нм 
на клиническое течение 
экспериментального 
бактериального кератита 
средней степени тяжести. 
Інтегративна 
антропологія. 2018. № 1. 
С. 26‒33 
11) Запорожан В. М. 
Ульянов В. О., Тарабрін О. 
О., Суслов О. С., Сажин Д. 
С. Європейські стандарти 
освіти в симуляційній 
медицині. Досвід 
Одеського національного 
медичного університету. 
Медична освіта. 2018. № 
2. С. 89‒91. 
12) Ульянов В. А., 
Макарова М. Б., 
Молчанюк Н. И., Скобеева 
В. М., Чернеженко Е. А. 
Влияние наночастиц 
серебра на 
ультраструктурные 
свойства тканей роговицы 
при моделировании 
экспериментального 
кератита. Морфология. 
2018. № 4. С. 90‒98
П. 2.  1. Пат. 115215 
Україна, МПК (2006): 
G01N 1/00, А61С 1/00, 
G01N 33/48. Спосіб 
виготовлення поздовжніх 
шліфів молярів для 
гістологічного 
дослідження жувальної 
поверхні їх коронки / 
Бреус В.Є., Тодорова А.В., 
Ульянов В.О.; заявник та 
патентовласник Одес. нац. 
мед. ун-т. − № 
u201610201; заявл. 
07.10.2016; опубл. 
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 2. Пат. № 126544, 
Україна, МПК G 01N 33/49 
(2006.01). Спосіб оцінки 
впливу наночастинок 
металів, активованих 
плазмонним резонансом, 
на функціональну 
активність клітин крові / 
Ульянов В.О., Скобєєва 
В.М., Ткаченко В.Г., 
Макарова М.Б., Величко 
Л.М., Богданова О.В., 
Горліцина О.А. - № u 



201800468; заявл. 
02.02.2018; опубл. 
25.06.18 р. – Бюл. № 12. 
3. Пат. № 119402, Україна, 
МПК (2006) G 01N 33/49 
(2006.01), В82Y 5/00. 
Спосіб оцінки впливу 
наночастинок срібла, 
активованих плазмонним 
резонансом, на 
функціональну активність 
клітин крові / Ульянов 
В.О., Скобєєва В.М., 
Ткаченко В.Г., Макарова 
М.Б., Величко Л.М., 
Богданова О.В., Горліцина 
О.А. - № а 201800469; 
заявл. 02.02.2018; опуб
3.  1. Гістологія. 
Цитологія. Ембріологія : 
підручник / за ред. О. Д. 
Луцика, Ю. Б, 
Чайковського. Вінниця: 
Нова книга, 2018. 592 с. 
(Гриф МОЗ України, лист 
№ 2 від 02.06.2016) 
(розділ: Тканини 
внутрішнього середовища. 
Кров та лімфа. 
Гематопоез. Власний 
внесок – 1, 5 авторських 
аркуша) 2. Гістологія. 
Цитологія. Ембріологія : 
підручник для студ. 
стомат. ф-тів / О. Д. 
Луцик, Ю. Б. 
Чайковський, Р.О. Білий / 
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Нова книга, 2020.– 496 с. 
(розділ: Тканини 
внутрішнього середовища. 
Кров та лімфа. 
Гематопоез. Власний 
внесок – 1, 5 авторських 
аркуша)
П. 6.  1. Тодорова А. В. 
Особливості 
мікроскопічної будови, 
хімічного складу та 
механічних властивостей 
емалі тимчасових та 
постійних молярів 
людини (кандидатська 
дисертація). 14.03.09 ‒ 
гістологія, цитологія, 
ембріологія (2019 р.) 
2. Макарова М. Б. 
Морфологічні зміни 
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П. 7. 1. Член 
спеціалізованої Вченої 
ради Д 41.563.01 
(Затверджено Наказом 
Міністерства освіти і 
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НАМН України”, 2015-
2017 рр. 
2. Член спеціалізованої 
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дотепер

П. 11. Робота в складі 
Експертної проблемної 
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«Стоматологія» (2014-
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П. 19.  Член Наукового 
товариства анатомів, 
гістологів, ембріологів та 
топографоанатомів 
України

253983 Андрійчук 
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Ярославівна
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факультет

Диплом доктора 
наук ДД 002853, 
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Атестат доцента 
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Usova O., Andriichuk B. 
Priority of motives for 
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Quarterly. 2021. 29(4). P.4-
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https://www.termedia.pl/Pr
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participants-of-military-
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(Scopus). 
2. Maistruk, M., Bazylchuk, 
O., Andriichuk, O., 
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(Scopus) 
3. Sitovskyi A., Radchenko 
A., Dmitruk V., Andriychuk 
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Neurophysiology. 2020. 
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4. Andriychuk O., Hreida 
N.,. Ulianutska N,. 
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sport (JPES). Apr. 2021. Vol 
21 (Suppl. Issue 2) 2021. Art 
141. P.1118-1123 (Scopus). 
5.Wąsik J, Ortenburger D, 
Andriychuk O. The strategy 
of coping with stress and 
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behavioural patterns of 
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Studies. Studia Medyczne. 
2020. 36(2). P.116-121. 
doi:10.5114/ms.2020.96791 
(Web of Science) 
6.Ortenburger, D., Wąsik, 
J., Tsos, A., Andrijchuk, O., 
Bielikowa, N., & Indyka, S. 
Selected aspects of the 
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military action and the 
manifestation of 
externalising anger. Medical 
Studies. Studia Medyczne. 
2019. 35(4). P. 288-293. 
(Web of Science) 
7.Грейда Н., Андрійчук О., 
Лавринюк В. Фізична 
терапія дітей при гострій 
пневмонії. Вісник 
Прикарпатського 
університету. Фізична 
культура. 2019. Вип. 31. С. 
36–39. 
8.Андрійчук О., 
Ульяницька Н., Грейда Н., 
Струбіцька Н. 



Пацієнтоцентричність 
фізичної терапії під час 
спортивно-
реабілітаційних зборів. 
Фізичне виховання, спорт 
і культура здоров’я у 
сучасному суспільстві. 
2021. №2(54). С. 112-119. 
doi: 10.29038/2220-7481-
2021-02-112-119.
9. Сітовський А.М., 
Андрійчук О.Я., Усова 
О.В., Якобсон О.О., 
Ульяницька Н.Я., Цюпак 
Т.Є. Взаємозв’язок 
функціонального резерву 
серця та фізичної 
працездатності підлітків 
спеціальної медичної 
групи. Медична наука 
України. 2021. 15(1). С.83-
92. 
https://doi.org/10.32345/2
664-4738.1.2021.11. 
10. Андрійчук О. Я., 
Ульяницька Н. Я., 
Якобсон О.О., Грейда Н. 
Б., Майструк М. І. Вплив 
фізичної терапії на якість 
життя пацієнтів з 
коморбідними станами. 
Art of Medicine. 2021. № 2. 
С. 7-14. DOI: 
https://doi.org/10.21802/ar
tm.2021.2.18.7. 
П.2.   Наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти 
свідоцтв про реєстрацію 
авторського права на твір: 
1.Свідоцтво про 
реєстрацію авторського 
права на твір № 104156. 
Монографія "Фізична 
реабілітація хворих на 
гонартроз" 2021р. 
2.Свідоцтво про 
реєстрацію авторського 
права на твір № 104157. 
Навчальний посібник 
"Аналіз діяльності 
закладів охорони 
здоров'я". Частина 
1.2021р. 
3.Свідоцтво про 
реєстрацію авторського 
права на твір № 104158. 
Навчальний посібник 
"Аналіз діяльності 
закладів охорони 
здоров'я". Частина 
2.2021р. 
4.Свідоцтво про 
реєстрацію авторського 
права на твір № 104159. 
Навчальний посібник 
"Медичне страхування та 
страхова медицина"2021р.  
5.Свідоцтво про 
реєстрацію авторського 
права на твір № 104632. 
Монографія 
"Гуманістична освіта 
молоді: історико-
дидактичний аспект" 
2021р. 
П.4.   1. Ульяницька Н.Я., 
Якобсон О.О., Андрійчук 
О.Я. Основи медичних 
знань, професійна етика і 
деонтологія: методичні 
рекомендації до 
проведення лабораторних 
занять. Луцьк, 2020. 89 с. 
2.Андрійчук О.Я. 
Дистанційний курс 
«Преформовані фізичні 
чинники» (рекомендовано 
науково-методичною 
радою університету до 



використання у 
навчальному процесі. 
Протокол № 2 від 
20.10.2021). 
3.Андрійчук О.Я. 
Дистанційний курс 
«Фармакологія за 
професійним 
спрямуванням» 
(рекомендовано науково-
методичною радою 
університету до 
використання у 
навчальному процесі. 
Протокол № 2 від 
20.10.2021). 
4. Андрійчук О. Я. Основи 
практичної діяльності у 
фізичній терапії та 
ерготерапії : навчально-
методичний посібник 150 
с.
5. Андрійчук О. Я. 
Преформовані фізичні 
чинники : навчально-
методичний посібник 150 
с.
П.6.    Задвориний Богдан 
Русланович, Доктор 
філософії галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка; 
спеціальність 014 – 
середня освіта (за 
предметними 
спеціальностями). Тема 
дисертаційної роботи: 
«Методика розвитку 
гнучкості дівчат старшого 
шкільного віку засобами 
стретчингу». Захист 
відбувся у Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки, ДФ 32.051.011 
(Разова вчена рада). 
Диплом доктора філософії 
ДР № 001651 
П 7.  Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не менше 
трьох разових 
спеціалізованих вчених 
рад: 
Член спеціалізованої 
вченої ради ЛДУФК 2014 - 
2021 рр. 

П.8.   1.Заступник 
головного редактора 
фахового збірника 
наукових праць: «Фізичне 
виховання, спорт і 
культура здоров’я в 
сучасному суспільстві» з 
2014 року по даний час; 
2.Член редакційної ради 
науково-практичного 
фахового видання «Art of 
Mеdicine» з 2019 р по 
даний час. 
П.10.    Партнер 
грантового міжнародного 
освітнього проєкту «Public 
Health now – building on 
rich tradition and successes 
let’s respond to challenges 
of the future!» 
(«Громадське здоров’я - 
спираючись на багаті 
традиції та успіхи давайте 
реагувати на виклики 
майбутнього!») 
Тривалість проєкту: 
15.03.2021 – 14.03.2022. 
П 12. 1. Bielikova N., Indyka 
S., Tsos А., Andrijchuk O., 
Ortenburger D., Wąsik J. 
Physical health indexes as 
the life quality indicators of 
participants of battle 
actions in Ukraine. 



Rekreačný šport, zdravie, 
kvalita života IV: zborník 
abstraktov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie, 12-
13.04.2018, Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, Slovenská 
republika. Р. 27. 
2. Андрійчук О., Грейда 
Н., Струбіцька Н. 
Особливості сприйняття 
ефективності реабілітації 
та динаміки якості життя 
пацієнтами після 
проведеного оперативного 
втручання. Фізична 
активність і якість життя 
людини : тези доп. ІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. м.Луцьк, 22–24 
трав. 2018 р. Луцьк, 2018. 
С. 55. 
3. Андрійчук О. Я., 
Андрійчук І. С. Базові 
складові фізичної терапії 
хворих на дегенеративно-
дистрофічні 
захворювання. Медична 
реабілітація у санаторно-
курортних закладах 
України. Нові технології 
реабілітації хворих на 
курортах Європи. Сучасні 
вимоги в організації СПА 
комплексів на курортах та 
досвід використання СПА 
процедур у медичній 
реабілітації: тези науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, 
м.Моршин, 27-28 верес. 
2018. Моршин, 2018. С. 8-
9. 
4. Indyka S., Bielikova N., 
Tsos А., Andrijchuk O., 
Ortenburger D., Wąsik J. 
The features of physical 
health indicators as 
determinant of life quality 
of the participants in 
fightings of Ukraine. Sport, 
Health and Physical 
Education : Book of 
abstracts 1st International 
Conference of, 25-
26.10.2018. Р. 77. 
5. Андрійчук О., Грейда 
Н., Масікова Т., Андрійчук 
І. Вплив болю на якість 
життя осіб, які потребують 
реабілітації. Фізична 
активність і якість життя 
людини : тези доп. ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., м.Луцьк, 11−13 
черв. 2019 р. Луцьк, 2019. 
С. 3 
6. Андрійчук О. Я., Грейда 
Н. Б., Ульяницька Н. Я. 
Обстеження постави у 
практичній діяльності 
фізичного терапевта. 
Actual problems of science 
and practice: abstracts of 
XIV international scientific 
and practical conference. 
Stockholm, Sweden, 2020. 
P. 220-224. 
7. Ульяницька Н. Я., 
Андрійчук О. Я., Грейда Н. 
Б. Особливості 
відновлення зорової 
втоми у 
комп’ютерокористувачів 
старшого шкільного віку. 
Prospects for the 
development of modern 
science and practice : 
abstracts of XVI 
international scientific and 
practical conference. Graz, 
Austria 2020. P. 372-375.
 8. Ліщина О. В. 
Андрійчук О. Я. 



Особливості роботи 
фізичного терапевта з 
наркозалежними особами. 
Сучасна наука та освіта 
Волині : матеріали наук.-
практ. онлайн-конф. 
м.Луцьк, 20 листоп. 2020 
р. Луцьк, 2020. С. 71-72. 
9. Сітовський А.М., 
Андрійчук О.Я. 
Обізнаність щодо 
профілактики ожиріння 
як фактора ризику 
повторного інфаркту 
міокарда в резидуальний 
період захворювання. Від 
лікувальної фізичної 
культури до фізичної 
реабілітації, фізичної 
терапії та ерготерапії: 
спадкоємність 
спеціальностей і 
навчальних дисциплін: 
матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю, м. 
Запоріжжя, 3–4 червня 
2021 р. [Електронний 
ресурс] Миколаїв : ФОП 
Швець В.М., 2021. С.159-
161 

П.19.    Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
 1. З 2019 р. дійсний член 
Всеукраїнської Асоціації 
Фізичної Медицини, 
Реабілітації і Курортології.  
2. З 2017 р. член Асоціації 
превентивної та 
антиейджинг медицини.

Стажування і підвищення 
кваліфікації: • 
1. 15 лютого 2019 - тренінг 
"Концептуальні основи 
фізичної терапії та 
ерготерапії в рамках 
філософії МКФ" 
(Сертифікат)
 2. 10.03.2020 р. – 
10.09.2020 р. – 
стажування та 
підвищення кваліфікації 
(Тернопільський 
національний медичний 
університет імені І. Я. 
Горбачевського, кафедра 
кафедра фізичної терапії, 
ерготерапії та фізичного 
виховання) (Довідка 
02/3395) 
3. 16 квітня 2020 - Курс 
«Коронавірусна інфекція: 
факти проти паніки». ГО 
«Прометеус» (Сертифікат)  
4. 22 квітня 2020 - 
Онлайн-курс «Заклади 
освіти в умовах епідемії». 
Онлайн-курс базується на 
рекомендаціях ВООЗ, 
ЮНІСЕФ, МОЗ України 
(Сертифікат 03-39758) 
5. 23 квітня 2020 - вебінар 
"Метаболічний синдром" 
(Сертифікат) 
6. 27 квітня 2020 - Вебінар 
«Сучасні погляди на 
запалення. Новий підхід 
до лікування» 
[(Сертифікат № 
0027040132)] 
7. 28 квітня 2020 - вебінар 
"Паціент-орієнтований 
підхід в лікуванні 
остеоартрозу колінного 
суглоба" (Сертифікат № 
2020325) 8. 20-21 травня 
2020 - Тренінг з 
опанування практичними 



навичками «Актуальні 
питання внутрішньої 
медицини» (Диплом № 
555/0421) 
9. 29-30 травня 2020 - 
курси підвищення 
кваліфікації «Методи і 
засоби моніторингу якості 
освіти (Сертифікат № 
5961459214) 
10. 3 червня 2020 - 
науково-практичні 
конференція "Стосується 
всіх" у межах Першого 
медичного форуму 
міжсекторної взаємодії 
лікарів (Сертифікат № А-
BG-84907565)
11.  23 червня 2020 - 
вебінар "Міжнародна 
класифікація 
функціонування у 
реабілітаційній практиці" 
(Сертифікат № 00492) 
12. 9-10 липня 2020 - ІХ 
Науково-практична 
конференція "Сучасні 
аспекти клінічної 
неврології" (Сертифікат 
№ 3/103/0114) 
13. 20 листопада 2020 - 
Регіональний конгрес 
"Людина та Ліки". 
Міждисциплінарний 
підхід до діагностики та 
лікування в педіатрії та 
сімейній медицині. 
Європейські стандарти у 
практиці сучасного лікаря 
(Сертифікат № 4006-
201120-0015) 
14.30 листопада 2020 - 
круглий стіл "Практика 
фізичної терапії Пацієнтів 
із Covid-19" (Сертифікат 
№ 01504) 
15.05-12 квітня 2021 - 
Міжнародне підвищення 
кваліфікації (Вебінар) 
наукових, науково-
педагогічних працівників 
ЗВО та працівників 
закладів середньої освіти 
на тему: «Використання 
дистанційних засобів 
навчання для підготовки 
фахівців спеціальностей 
фізична культура і спорт, 
фізична терапія та 
ерготерапія на прикладі 
платформ Zoom та 
Moodle» (Сертифікат № 
5728/2021) • 
16. 14 квітня 2021 - 
онлайн-семінар 
"Профілактика 
емоційного вигоряння для 
медичних працівників" 
(Сертифікат) 
17. 18 травня 2021 - 
вебінар від Unichek 
"Полегшуємо перевірку на 
плагіат разом з Unichek" 
(Сертифікат) 
18. 19-20 травня 2021 - 
тренінг з опанування 
практичних навичок під 
час VІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції "Актуальні 
питання внутрішньої 
медицини" (Сертифікат 
№ 4/178/0063)
 19. 21 травня 2021 - 
навчальний тренінг 
"Впровадження новітніх 
технологій діагностики та 
лікування поширених 
захворювань в практиці 
педіатра і сімейного 
лікаря" (Сертифікат № 
28577) 
20. 03-04 червня 2021 - 
Всеукраїнська науково-



практична конференція з 
міжнародною участю "Від 
лікувальної фізичної 
культури до фізичної 
реабілітації, фізичної 
терапії та ерготерапії: 
спадкоємність 
спеціальностей і 
навчальних дисциплін" 
(Сертифікат) 
21. 10 червня 2021 - 
науково-практична 
конференція 
"Міждисциплінарні 
аспекти лікування 
патологій суглобів. 
Складні клінічні випадки" 
(Сертифікат № 00135) 
22. 16 червня 2021 - 
науково-практичний 
семінар з сучасних 
проблем внутрішньої 
медицини для лікарів 
інтерністів та лікарів 
загальної практики 
"Синдром болю в 
загальній клінічній 
практиці" (Сертифікат) 23. 
19-23 липня 2021 - 
International Festival of 
Public Health 2021 
(Сертифікат) 
24. 14-15 вересня 2021 - 
Всеукраїнська науково-
практична конференція 
"Дніпропрофі. 
Мультимодальний підхід 
до профілактики, 
моніторингу та терапії 
професійних 
захворювань" (Сертифікат 
№ 4/271/0074)
 25.23-24 вересня 2021 - 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
"Перспективи розвитку 
медичної та фізичної 
реабілітації на різних 
рівнях надання медичної 
допомоги" (Сертифікат) 
26. 07-08 жовтня 2021 - 
International Scientific 
conference "Public health - 
past achievements and new 
challenges" (Сертифікат) 
27. 20 жовтня 2021 - 
науково-практичний 
семінар з сучасних 
проблем внутрішньої 
медицини для лікарів 
інтерністів та лікарів 
загальної практики 
"Проблеми профілактики 
та лікування серцево-
судинних захворювань" 
(Сертифікат). 
28.  Семінар 
"Компетентнісне 
електронне навчання й 
менеджмент в 
університеті" (загальний 
обсяг 120 год) 
(Волинський 
національний університет 
імені Лесі Українки. 
Інформаційно-
консультаційний центр 
«Консул» факультету 
міжнародних відносин; 
Сертифікат №869 н/с, 
01.11.2021 р.; період 
проходження з 18.05.2021 
р. по 31.10.2021 р.).

284973 Гайдучик 
Петро 
Данилович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048749, 
виданий 

23.10.2018

5 Інфекційні 
хвороби

Виконуються п. 3, 12, 13, 
19, 20 

П. 3.  1. Основи 
психотерапії та 
когнітивно-поведінкової 
діяльності : навч. 
посібник / М. І. 



Мушкевич, С. Є. Чагарна, 
С. В. Борцевич, П. Д. 
Гайдучик ; за заг. ред. М. 
І. Мушкевич. – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2018. – 420 с.
 2. Духовність. Цінності. 
Психологія [текст] : колек. 
монографія / гол. ред. М. 
Лєдзинська, І. Філіппова. 
– Луцьк : 
Волиньполіграф, 2018. – 
212 с.

П.12. 1. Усова О., Гайдучик 
П., Шабала М., Вовк Н. 
Профілактика 
депресивних розладів у 
геріатричних пацієнтів // 
Фізична активність і 
якість життя людини 
[текст]: зб. тез доп. ІV 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конф. (10 черв. 
2020 р.)/уклад.: А. В. 
Цьось, С. Я. Індика. 
Луцьк: Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, 
2020.- с. 93. 
2. Андрійчук О.Я., 
Гайдучик П.Д., Гайволя 
Р.Ю., Грицай О.С. Базові 
аспекти професійного 
навчання фізичних 
терапевтів // Public 
communication in science: 
philosophical, cultural, 
political, economic and IT 
context: Collection of 
scientific papers «ΛΌГOΣ» 
with Proceedings of the 
International Scientific and 
Practical Conference (Vol. 
3), May 15, 2020. Houston, 
USA: European Scientific 
Platform P. 27-28.
3. Гайдучик П.Д. Корекція 
та профілактика 
професійного вигорання 
медичних працівників / 
П.Д. Гайдучик. - 
Соціальна адаптація 
особистості в сучасному 
суспільстві, ортобіоз та 
паліативна допомога із 
циклу: Психологічні 
складові сталого розвитку 
суспільства: пошук 
психологічного 
обґрунтування на виклики 
сучасності : матеріали VІІ 
Наук.-практ. інтернет-
конф. (з міжнар.участ.) 
(14-16 січ. 2021 р.) / за заг. 
ред. Я.О. Гошовського, 
Ж.П. Вірної, Д.Т. 
Гошовської, Н. К. 
Вічалковської, О.Є. 
Іванашко. − Луцьк : ПП 
Іванюк В. П, 2021. – С.138-
141. 
4. Пикалюк В.С., Усова 
О.В., Сологуб О.В., 
Шевчук Т.Я., 
ГайдучикП.Д. 
Функціональні 
особливості ЕКГ підлітків 
різних медичних груп 
фізичного виховання// 
Матеріали науково-
практичної конференції 
«Актуальні питання 
сучасної морфології» 
присвяченої 100 річчю з 
дня народження проф. 
Яхниці О.Г. та 65-річчю з 
дня народження проф. 
ВолошинаМ.А., кафедра 
анатомії, оперативної 
хірургії та топографічної 
анатомії Запорізького 
державного медичного 
університету (30 вересня - 
2 жовтня2020). С.134-137. 
5. Ульяницька Н.Я., 



Якобсон О.О., Андрійчук 
О.Я., Гайдучик П.Д. 
Функціональні зміни 
зорової системи при 
роботі за дисплеєм 
комп’ютера у підлітків // 
42 Наукові читання імені 
О.О. Богомольця: 
матеріали науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, 
присвяченій 140-річчю з 
дня народження 
академіка О.О. 
Богомольця (24 травня 
2021 р.) – Київ, НМУ імені 
О.О. Богомольця. – С.71
6. Грушелевська Л.В. / 
Роль раціонального 
харчування у формуванні 
здоров’я дитини/ 
Грушелевська Л.В. 
Гайдучик П.Д./ Збірник 
тез доповідей І 
Міжнародної науково-
практичної Інтернет-
конференції : 
Фітнес,харчування та 
активне довголіття : 
м.Луцьк-23 березня 2021 
року – с.42.
П.13.   Керівник 
проблемної групи 
«Психодіагностика у 
фізичній терапії та 
ерготерапії» (6 студентів).
П.19.   1 Всеукраїнська 
організація політичних 
психологів (2019 р.) 2 
World Organization for 
Early Childhood Education 
(ОМЕП) (2014 р.), 3 
Українське товариство 
психологів України ( 1997)
П.20.  Волинська обласна 
інфекційна лікарня. 
Лікар-інфекціоніст (3 1995 
по 2017 рр.).
Стажування і підвищення 
кваліфікації:
1. Тернопільський 
національний 
педагогічний університет 
імені Володимира 
Гнатюка 12.11.2018-
12.02.2019 рр, Довідка 
№26-33
2. 
Стажування:Тернопільськ
ий національний 
медичний університет 
імені І.Я.Горбачевського 
07.12.2020-07.05.2021рр. 
Довідка № 02/17-91 від 
31.05.2021
3. Тематичне 
удосконалення лікарів 
Волинський національний 
університет імені Лесі 
Українки 03.12.20-
17.12.20рр. Свідоцтво № 
047/2020

389469 Отченашенко 
Вікторія 
Анатоліївна

Доцент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Тернопільська 
державна 

медична академія 
імені І.Я. 

Горбачевського, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

110101 Лікувальна 
справа, Диплом 

магістра, 
Тернопільська 

державна 
медична академія 

імені І.Я. 
Горбачевського, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

0 Внутрішня 
медицина в тому 
числі 
ендокринологія, 
медична генетика

Виконуються п. 19, 20

П. 19.  2012-2021р
Член Асоціації 
ендокринологів України

П.20. Тернопільський 
медичний університет 
імені 
І.Я.Горбачевського,кафед
ра факультецької терапії, 
відділення ендокринології
2012-2021р.р.
КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради

Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років



110101 Терапія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 039336, 

виданий 
15.02.2007

Стажування та 
підвищення кваліфікацій:
Тематичне удосконалення 
«Інсулінотерапія ЦД 
першого та другого типів в 
різних клінічних 
ситуаціях» Національний 
університет охорони 
здоров’я України імені 
П.Л.Щупика 27.09-
11.10.2021р. Посвічення 
11067 до диплому № 
11435629 від 11 жовтня 
2021р.

389477 Баран Андрій 
Віталійович

Асистент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 2002, 

спеціальність: 
110101 Лікувальна 

справа

3 Анестезіологія та 
інтенсивна 
терапія

Виконуються п. 19, 20
П. 19.   Член асоціації 
анестезіологів України 
2019 р.-дотепер

П. 20.  Лікар-анестезіолог, 
КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради 
(з 2004 р – дотепер)
Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 5 років.

Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років.

Стажування та 
підвищення кваліфікації:
1 ТУ «Респіраторна 
терапія» Львівській 
національний медичний 
університет 
ім.Д.Галицького 
Факультет післядипломної 
освіти 04.06-22.06.2018р. 
Сертифікат до диплому 
РН № 19269139 
22.06.2018р.
2 ТУ «Управління якістю 
медичної допомоги як 
механізм підвищення її 
ефективності» (за очно-
заочною формою з 
елементами 
дистанційного навчання, 
виїзний) Національна 
медична академія 
післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика 04.02-
18.02.2020р. Посвідчення 
№ 192 до диплому РН № 
19269139 Від 18.02.2020р.
3 ТУ «Знеболювання та 
невідкладні стани» 
Волинський національний 
університет імені Лесі 
Українки (Навчально-
науковий медичний 
інститут, Центр 
підготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів 
Навчально-наукового 
інституту неперервної 
освіти). 09.03-22.03.2021р. 
Посвідчення № 079/2021 
До диплома РН № 
19269139

389492 Соловей 
Людмила 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Українська 

медична 
стоматологічна 

академія, рік 
закінчення: 2000, 

спеціальність: 
110101 Лікувальна 

справа

1 Патоморфологія Виконуються п. 19, 20
П.19. Асоціація 
патологоанатомів України 
(з 2004 року і дотепер) 
Всеукраїнська громадська 
організація "Наукове 
товариство анатомів, 
гістологів, ембріологів та 
топографоанатомів 
України" (з 2021 року і 
дотепер)

П. 20.  КП «Волинське 
обласне 
патологоанатомічне 
бюро» (з 2000 року і 
дотепер)



Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років.

Стажування і підвищення 
кваліфікації:
1. Мультидисциплінарний 
конгрес «Рак у молодих 
пацієнтів – проблеми 
профілактики, скринінгу, 
лікування, реабілітації» 
ДЗ «ЗМАПО МОЗ 
України», кафедра 
онкології 20-29 травня 
2021 року, сертифікат № 
OCYA_0478
2. Конференція 
«Організаційні та клінічні 
питання ПДСМ» 
Всеукраїнська громадська 
організація «Українська 
асоціація сімейної 
медицини» 25 березня 
2021 року, сертифікат № 
250321.0654
3. Онлайн конференція 
«Організаційні та клінічні 
питання ПМСД» ВГО 
«Українська асоціація 
сімейної медицини», 24 
вересня 2020 року, 
сертифікат № 
24092020.308
4. Міжрегіональна 
конференція 
«Організаційні питання та 
найбільш поширені 
клінічні проблеми в 
практиці сімейного 
лікаря» ВГО «Українська 
асоціація сімейної 
медицини», ГО 
«Асоціація лікарів 
загальної практики-
сімейної медицини 
Одеського регіону», 13 
травня 2021 року, 
сертифікат № 
130521.0480
5. Міжрегіональна онлайн 
конференція 
«Організаційні питання та 
найбільш поширені 
клінічні проблеми в 
практиці сімейного 
лікаря» ВГО «Українська 
асоціація сімейної 
медицини», 15 квітня 2021 
року, сертифікат № 
15042021.348
6. Онлайн конференція 
«Нові напрямки в 
регуляції впливу на 
кашльовий синдром в 
амбулаторній практиці» 
ВГО «Українська 
асоціація сімейної 
медицини», 30 вересня 
2020 року, сертифікат № 
30092020
7. Міжнародна он-лайн 
конференція «Наукові 
дослідження 
патологоанатомів 
України: досягнення та 
перспективи розвитку» 
Національний медичний 
університет імені О. О. 
Богомольця 22-23 квітня 
2021 року, сертифікат № 
254
8. Вебінар «Застосування 
ІПП у вагітних та дітей» 
ВГО «Асоціація дієтологів 
України», 30 квітня 2021 
року, сертифікат № 1640
9. Онлайн навчання 
«ЕКГ-діагностика: 
гострий коронарний 
синдром. Тактика 
ведення» ВГО 
«Українська асоціація 
сімейної медицини», 15-17 
вересня 2020 року, 



сертифікат № 
1517092020.052
10. Гематологічні читання 
з міжнародною участю, 04 
березня 2021 року, 
сертифікат № 536
11. Цикл спеціалізації 
«Сучасні методи 
патоморфологічних 
досліджень» Волинський 
національний університет 
імені Лесі Українки 
Медичний факультет 
Центр підготовки та 
підвищення кваліфікації 
кадрів Навчально-
наукового інституту 
неперервної освіти 03 
листопада 2021 року № 
350/2021
12. Компетентісне 
електронне навчання й 
менеджмент в 
університеті Волинський 
національний університет 
імені Лесі Українки, 
факультет міжнародних 
відносин, інформаційно-
консультаційний центр 
«Консул» 36 год. 
аудиторної роботи. 18.05-
31.10.2021 Сертифікат від 
1.11.2021 року

50896 Омельковець 
Руслана 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Філології та 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026766, 
виданий 

15.12.2004, 
Атестат доцента 

12ДЦ 019109, 
виданий 

18.04.2008

19 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Виконуються п. 1, 4, 12, 14, 
15, 19, 20

П. 1. 1. Омельковець Р.С. 
Фітономени як засіб 
увиразнення текстів 
Володимира Лиса. 
Лінгвостилістичні студії : 
наук. журн. / [ редкол. : С. 
К. Богдан (головн. Ред.) та 
ін.]. Луцьк: Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2017. Вип. 7. С. 
112–120.
2. Омельковець Р.С. 
Лексика народної 
медицини в говірках 
Сарненського району 
Рівненської області. 
Закарпатські філологічні 
студії. Ужгород, 2018. Вип. 
3. Т. 1. С. 32–37.
3. Омельковець Р.С. 
Особливості народної 
ботанічної термінології в 
українських 
західнополіських говірках. 
Лінгвостилістичні студії : 
наук. журн. / [ редкол. : С. 
К. Богдан (головн. Ред.) та 
ін.]. Луцьк : Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2018. Вип. 8. С. 
106–115.
4. Омельковець Р.С. 
Західнополіські 
відфітонімні 
гастрономени. 
Лінгвостилістичні студії : 
наук. журн. / [ редкол. : С. 
К. Богдан (головн. ред.) та 
ін.]. Луцьк : Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2019. Вип. 11. С. 
111–123.
5. Христіанінова Р.О., 
Омельковець Р.С. 
Динаміка особових імен 
Радехівського району 
Львівської області. Вісник 
Запорізького 
національного 
університету. Філологічні 
науки. № 2, 2020. С. 150–
158.
6. Омельковець Р.С., 
Христіанінова Р.О. 
Флористичні 
найменування в поетичній 
збірці В. Лазарука 



«Літораль»: 
функціонально-
стилістичний аспект. 
Лінгвостилістичні студії : 
наук. журн. / [ редкол. : С. 
К. Богдан (головн. ред.) та 
ін.]. Луцьк : Волинський 
нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2021. Вип. 14. С. 
100–112.
7. Христіанінова Р.О., 
Омельковець Р. С. 
Міжтематичні 
мотиваційні зв’язки як 
прояв мовної картини 
світу. Вісник Запорізького 
національного 
університету. Філологічні 
науки. 2021. №1. С. 176–
187. ISSN 2414-9594.
П.4     1. Омельковець Р.С. 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням: Матеріали 
до вивчення курсу. 2-ге 
вид., переробл. та доповн. 
Луцьк : П.П. Іванюк В.П., 
2017. 140 с. 
2. Омельковець Р.С. 
Діалектна лексика 
Західного Полісся: 
Методичні рекомендації 
для написання курсових 
та дипломних робіт. 
Луцьк : П.П. Іванюк В.П., 
2017. 34 с. 
3. Омельковець Р.С. 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням: Матеріали 
до вивчення курсу. 3-тє 
вид., переробл. та доповн. 
Луцьк : П.П. Іванюк В.П., 
2019. 150 с. 
4. Омельковець Р.С. 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням. 
Електронний освітній 
ресурс. Рекомендовано 
науково-методичною 
радою 
Східноєвропейського 
національного 
університету, (протокол 
№ 8 від 17 квітня 2019 р.). 
URL: 
http://194.44.187.60/moodl
e/course/view.php?id=621 
(дата звернення: 
25.05.2021). 
5. Нестерчук О.Г., 
Омельковець Р.С. 
Програма краєзнавчої 
практики. Луцьк : П.П. 
Іванюк В.П., 2020. 16 с. 
Рекомендовано науково-
методичною радою 
факультету філології та 
журналістики 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені Лесі 
Українки (протокол № 10 
від 9 червня 2020 р.). 
6. Омельковець Р.С. 
Програма для збирання 
діалектних одмін 
української мови. 2-ге 
вид., переробл. та доповн. 
Луцьк : П.П. Іванюк В.П., 
2020. 56 с. Рекомендовано 
науково-методичною 
радою факультету 
філології та журналістики 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені Лесі 
Українки (протокол № 10 
від 9 червня 2020 р.). 
7. Омельковець Р.С. 
Психолого-педагічна 
практика: Звітні 
матеріали. Луцьк : П.П. 



Іванюк В.П., 2020. 31 с. 
Рекомендовано науково-
методичною комісією 
факультету філології та 
журналістики 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені Лесі 
Українки (протокол № 3 
від 4 листопада 2020 р.). 
8. Омельковець Р.С. 
Психолого-педагічна 
практика: Методичні 
рекомндації. Луцьк : П.П. 
Іванюк В.П., 2020. 31 с. 
Рекомендовано науково-
методичною комісією 
факультету філології та 
журналістики 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені Лесі 
Українки (протокол № 3 
від 4 листопада 2020 р.). 
9. Омельковець Р.С. 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням: Матеріали 
до вивчення курсу для 
студентів медичного 
факультету. Луцьк : П.П. 
Іванюк В.П., 2020. 215 с. 
10. Омельковець Р.С. 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням (для 
спеціальності 
222.Медицини). 
[Електронний освітній 
ресурс] Рекомендовано 
науково-методичною 
радою Волинського 
національного 
університету ім. Лесі 
Українки, протокол № 
060221-08. URL: 
http://194.44.187.60/moodl
e/course/view.php?id=860 
(дата звернення: 
25.05.2021).
П. 12 1. Омельковець Р.С., 
Черевко М.В. Номінації 
прибережно-водної 
рослинності в 
західнополіських говірках. 
Научные труды SWorld. 
Выпуск 46. Том 3., 2017. С. 
103–109. 
2. Омельковець Р.С., 
Шваєвська Б.Б. Засоби 
номінації чагарникових 
рослин у говірках 
Горохівського району 
Волинської області. 
Актуальні проблеми 
філологічної науки 
:сучасні наукові дискусії. 
Одеса : Міжнародний 
гуманітарний університет, 
2018. С. 28–30. 
3. Горошко В.В., 
Омельковець Р.С. 
Родильна лексика у 
говірках Луцького району 
Волинської області. 
Матеріали XII 
Міжнародної науково-
практичної конферпенції 
студентів і аспірантів 
«Молода наука Волині: 
пріоритети та 
перспективи досліджень. 
Луцьк, 2018. С. 580–582. 
4. Омельковець Р.С., 
Омельковець Я.А. Тести як 
засіб оцінювання рівня 
засвоєння студентами 
професійної термінології в 
курсах «Загальна 
цитологія та гістологія» та 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням». Шляхи 
розвитку науки в сучасних 



кризових умовах: тези 
доп. I міжнародної 
науково- практичної 
інтернет-конференції, 28-
29 травня 2020 р. Дніпро, 
2020. Т.2. С. 149–152. 
5. Дискусія на тему 
«Традиційна медицина чи 
альтернатива?» у межах 
курсу «Українська мова за 
професійни: 
https://www.facebook.com/
groups/1456073761143507/  
6. Презентація 
авторського фільму 
"Мистецтво людяности: із 
минувшини в будучність". 
URL: 
https://www.facebook.com/
biofaksnu/posts/117772220
2432035?
__xts__%5B0%5D=68.AR
Bt9OUGL7n_2XUkXvQNp
mUvKRdHPntrDrnbbkZCM
xSjzNmsMbuHb-
Bo8bvauGSI7HMis_Q5V7s
8qgGg5YjnAFXzIqy704Sy1e
-hccSeDTvxdaDYIFQsbvXi-
nuJzwBeG62rE4rupOy8qX1
qz5jfGd4A4WnNn_7kiATQ
NMai5EEjQvNp8Q0Edey7E
wcAgTu0kS51vsWf8g0iKie3
K-
_qRanW_NCYt7TiIJRRobq
UEZK5CxD1ouHPOaKhKg7
XLSCasHQ6U8EY4QV_PH
UXDuufpusnjne-y4oiNv1-
DqdDkaMbBGDVLrrf2gesn
vlr9bBjbA9qU8Ck88aGNM
uMlc1g0Sz-IQ&__tn__=-R 
(дата звернення: 
25.05.2021). 
7. Омельковець Я.А., 
Омельковець Р.С. 
Особливості 
конструювання та 
ефективність 
використання завдань, 
створених у тестовій 
підсистемі платформи 
Мoodle. Pedagogical 
sciences. The XIV 
International Science 
Conference «Current issues 
of science and education», 
March 23 – 26, 2021, Rome, 
Italy. P. 135-140. DOI - 
10.46299/ISG.2021.I.XIV. 
8. Особливості 
використання 
інтерактивних методів 
навчання у викладанні 
курсу «Українська мова за 
професійним 
спрямуванням». Збірник 
тез Всеукраїнського 
науково-практичного 
семінару «Пріоритетні 
напрями сучасної 
лінгводидактики (до 90-ї 
річниці до дня 
народження народження 
Лариси Павлівни 
Рожило», 25–26 березня 
2021 р. Луцьк, 2021. С. 27–
30. 
9. Modern education, 
training and upbringing: 
collective monograph / 
Омельковець Р., 
Омельковець Я., – etc. – 
Іnternational Science 
Group. – Boston : Primedia 
eLaunch, 2021. 594 р. 
Available at : DOI - 
10.46299/ISG.2021.MONO.
PED.I URL: https://isg-
konf.com (дата звернення: 
25.05.2021). 
10. Урочиста академія до 
Дня української 
писемності та мови. URL: 
https://vnu.edu.ua/uk/new
s/urochista-akademiya-do-



dnya-ukrainskoi-
pisemnosti-ta-movi (дата 
звернення: 15.11.2021). 
11. Психолого-педагогічна 
практика майбутніх 
словесників-україністів. 
URL:https://vnu.edu.ua/uk
/news/psikhologo-
pedagogichna-praktika-
maybutnikh-slovesnikiv-
ukrainistiv (дата 
звернення: 15.11.2021). 
Відео. URL: 
https://www.youtube.com/
watch?
v=nyx0R1Ze5YU&t=6s 
(дата звернення: 
15.11.2021).
П. 14. Керівництво 
студентською проблемною 
групою «Лексика 
західнополіських говірок» 
(5 студентів).
П. 15.Участь в організації 
четвертого етапу XVIII 
міжнародного конкурсу з 
української мови імені 
Петра Яцика. (2018, 2020 
р.р.)
П. 19. Асоціація 
українських діалектологів
П. 20. Вчитель української 
мови та літератури 
Торчинської середньої 
школи (1987 - 1996). 
Вчитель української мови 
та літератури та завідувач 
циклу гуманітарних 
дисциплін Волинського 
природничого ліцею-
інтернату (1996-1997).

283959 Пикалюк 
Василь 
Степанович

Професор, 
Основне 
місце роботи

Медичний 
факультет

Диплом доктора 
наук ДT 009998, 

виданий 
20.09.1991, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 017283, 
виданий 

05.10.1983, 
Атестат доцента 

ДЦ 098135, 
виданий 

15.04.1987, 
Атестат 

професора ПP 
000753, виданий 

11.02.1993

40 Анатомія людини Виконуються п. 1, 2, 3, 4, 6, 
8, 12, 14, 15, 19

П. 1.  1. Кривенцов М.А., 
Пикалюк В. С., Мороз Г. 
А., Кутя С. А. Динамика 
структурных 
преобразований и 
экспрессии маркеров 
СD68 и КI67 в тимусе 
крыс после однократного 
воздействия 
ионизирующего 
излучения. Морфология. 
2017. № 6. т. 152. С. 35–40. 
Scopus
2. Пикалюк В. С., Кутя С. 
А., Николаева Н. Г, Мороз 
Г. А., Полищук Е. А. 
Описание 
плеоцинального клапана 
Николасом Тульпом. 
Експериментальная и 
клиническая 
гастроентерология. 2018. 
№ 5 (53). С. 150–153. 
Scopus
 3. Morphologіcal 
Characterristcs Correctson 
of  Long Tubular Bone 
Regeneration under Chronic 
Hyperglycemia Ifluence / V. 
S. Dudchenko and oth.; 
Analytical 
CellularPathologi. 2020. p 
54-60. Scopus 
4. Пикалюк В. С., 
Гривенко С. Г., Ізосімов В. 
В., Умеров Є. Є. 
Діагностика та 
прогнозування перебігу 
ранового процесу у 
трофічних виразках при 
хронічній венозній 
недостатності нижніх 
кінцівок. Вісник проблем 
біології і медицини. 2019. 
№ 1, т. 1(148). С. 291–295. 
5. Морфогенез органов 
при 
гипергравитационном 
воздействии / В. С. 



Пикалюк та ін.; 
Укр.морф.альманах им. В. 
Г. Ковешникова. 2017. 
№4, т.15. С. 50–59. 
6. Мостовой С. О., 
Пикалюк В. С. 
Морфофункциональное 
состояние 
нижнечелюстных костей 
белых крыс при 
воздействии 
бисфосфонатов в 
остеонекротических дозах. 
Науковий вісник СНУ ім. 
Лесі Українки. Сер. 
Біологічні науки. 2019. № 
3 (387). С. 154–162. 
7. Мотузюк О. П., 
Пикалюк В. С. 
Гістологічні особливості 
литкового м’яза щура за 
умов хронічної 
алкоголізації та ішемії 
різної тривалості. 
Науковий вісник СНУ ім. 
Лесі Українки. Сер. 
Біологічні науки. 2019. № 
3 (387). С. 137–147.
8. Прокопчук Н. М., 
Гельнер Н. В., Пикалюк В. 
С., Антонюк О. П. 
Цитогенетичне 
дослідження хромосомної 
патології плодів у 
першому триместрі. 
Клінічна та 
експериментальна 
патологія. 2020. №1 (71). 
С. 72–78. 
9. Бобина Е. В., Пикалюк 
В. С. Виктор 
Владимирович Бобин – 
ученый, педагог, 
общественный деятель. 
Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія. 2020. 
№ 4, т. 19. С. 72–75.

П. 2. 1. А. с. Твір 
«Тератологічний 
тлумачний словник» / 
Пикалюк В. С.,Антонюк О. 
П., Кривецький В. В., 
Шевчук Т. Я., Шварц Л. 
О., Абрамчук О. М., 
Журавльов О. А., 
Дмитроца О. Р., Усова О. 
В., Лавринюк В. Є., 
Мотузюк О. П., 
Поручинський А. І., 
Синиця В. Г., Степанюк Я. 
В. № 95636 ; опубл. 
27.02.2020. 2. Спосіб 
обробки поверхні 
поліпропіленових 
імплантатів для 
покращення 
характеристик їх 
біосумістних властивостей 
: пат. / Гривенко С. Г., 
Пикалюк В. С., Семенов 
Ю. О., Кондратюк Е. Р. № 
146637 ; заявл. 11.03.2021 ; 
опубл. 20.01.2020, № 
заявки u202000198. 
3. Спосіб обробки 
поверхні 
поліпропіленових 
імплантатів для 
покращення 
характеристик їх 
біосумістних властивостей 
: пат. / Гривенко С. Г., 
Пикалюк В. С., Семенов 
Ю. О., Кондратюк Е. Р. № 
146637 ; заявл. 11.03.2021 ; 
опубл. 10. 03.2021, № 
заявки u202000198. 
4. Книга «Анатомія 
людини» / Пикалюк В. С., 
Ковешніков О. В., Сікора 
В. З., Головацький А. С., 
Костиленко Ю. П. № 
103989, дата реєстрації 



14.04.2021р. 5. Книга 
«HUMAN ANATOMY» / 
Пикалюк В. С., 
Ковешніков О. В., Сікора 
В. З., Головацький А. С., 
Костиленко Ю. П. № 
103990, дата реєстрації 
14.04.2021р.

П. 3.  1. Пикалюк В. С., 
Малов А.Е., Кутя С.А., 
Кривенцов М.А. 
Морфологічна наукова 
школа : наукове видання. 
Сімферопіль: Аріал, 2017. 
45 с. 
2. Антонюк О.П., 
Кривецький В.В., Шевчук 
Т.Я. Пикалюк В. С., 
Шварц Л. О. 
Тератологічний 
тлумачний словник. 
Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 
576 с. 
3. Антонюк О.П., Небесна 
З.М., Соколюк В.М., 
Пикалюк В. С., Шевчук Т. 
Я., Шварц Л. О. 
Тератологічний 
тлумачний словник.Вид.2-
ге, доповн. і перероб. 
Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 
560 с. 
4. Пикалюк В. С., 
Бессалова Е. Ю., 
Кирсанова Н. В., 
Новосельская Н.А., 
Шаймарданова Л. Р., 
Яровая О. Я., Большакова 
О. В. Анатомія людини з 
основами гістології : 
навчальний пос. для студ. 
фарм. відділення. 
Сімферопіль, 2017. 346 с. 
5. Пикалюк В. С., 
Шкуренко В.П., 
Овчаренко В.В., Яровая 
О.Я. Анатомія опорно-
рухового апарату : 
навчальний пос. для студ. 
ВНЗ III-IV рівня 
акредитації, видання 
п’яте, випр. і доповне. 
Сімферопіль, 2017. 262 с. 
6. Анатомія серцево-
судинної системи / 
Пикалюк В. С. та ін., 
навчальний пос. для студ. 
ВНЗ III-IV рівня 
акредитації. Сімферополь, 
2017, 245.
7. Нервова система. 
Органи чуття / Пикалюк 
В. С. та ін., навчальний 
пос. для студ. ВНЗ III-IV 
рівня акредитації. 
Сімферополь, 2017. 245 с. 
8. Пикалюк В. С., 
Лавринюк В. Є., Шевчук 
Т. Я., Шварц Л. О., 
Коржик О. В., Бранюк С. 
В., Апончук Л. С. Анатомія 
опорно-рухового апарату : 
навчально-методичний 
електронний посібник для 
студентів ЗВО ІІІ-ІV рівнів 
акредетації за 
спеціальністю 
«Медицина». Луцьк, 
2020. 309 с. 
9. Пикалюк В. С., 
Лавринюк В. Є., Шевчук 
Т. Я., Шварц Л. О., 
Коржик О. В., Бранюк С. 
В. Спланхнологія : 
навчально-методичний 
електронний посібник для 
студентів ЗВО ІІІ-ІV рівнів 
акредетації за 
спеціальністю 
«Медицина». Луцьк, 
2020. 160 с. 
10. Пикалюк В. С., 
Лавринюк В. Є., Шевчук 



Т. Я., Шварц Л. О., 
Коржик О. В., Бранюк С. 
В. Анатомія серцево-
судинної системи. Органи 
імуногенезу : навчально-
методичний електронний 
посібник для студентів 
ЗВО ІІІ-ІV рівнів 
акредетації за 
спеціальністю 
«Медицина». Луцьк, 
2020. 172 с. 
11. Пикалюк В. С., 
Лавринюк В. Є., Шевчук 
Т. Я., Шварц Л. О., 
Бранюк С. В. Нервова та 
ендокринна системи. 
Органи чуття. Питання 
інтеграції систем 
організму : навчально-
методичний електронний 
посібник для студентів 
ЗВО ІІІ-ІV рівнів 
акредетації за 
спеціальністю 
«Медицина». Луцьк, 
2020. 297 с. 
12. Пикалюк В. С., 
Шафранюк В. П., 
Григоришин П. М., 
Абрамчук О. М. Медична 
та біологічна фізика : 
лабораторний практикум : 
навчальний електронний 
практикум для студентів 
ЗВО ІІІ-ІV рівнів 
акредетації за 
спеціальністю 
«Медицина». Луцьк, 
2020. 295 с. 
13. Пикалюк В.С., Шварц 
Л. О., Журавльов О.А., 
Шевчук Т.Я. Анатомія 
людини з основами 
гістології : навчально-
методичний електронний 
посібник для студентів 
ЗВО ІІІ-ІV рівнів 
акредетації за 
спеціальністю 
«Фармація». Луцьк, 2020. 
281 с.
П. 4.  1. Пикалюк В. С., 
Шварц Л. О., Шевчук Т. Я. 
Анатомія людини : 
робочий зошит. Луцьк, 
2019. 108 с.
2. Шевчук Т. Я., Пикалюк 
В. С., Апончук Л. С. 
Анатомія людини : 
робочий зошит. Луцьк: 
ПП Іванюк В. П., 2020. 94 
с. 
3. Серцево-судинна 
система. Робочий зошит / 
Пикалюк В. С. та ін. ; 
Луцьк, 2021. 112 с. 4. 
Спланхнологія. Робочий 
зошит / Пикалюк В. С. та 
ін. ; Луцьк, 2021. 123 с. 
5. Нервова система та 
органи чуття. Робочий 
зошит / Пикалюк В. С. та 
ін. ; Луцьк, 2021. 272 с. 
6. Анатомія опорно-
рухового апарату. Робочий 
зошит / Пикалюк В. С. та 
ін. ; Луцьк, 2021. 141 с. 
7. Шевчук Т. Я., Апончук 
Л. С., Пикалюк В. С. 
Анатомія людини : 
робочий зошит. Луцьк, 
2021. 104 с.
8. Шевчук Т. Я., Пикалюк 
В. С., Апончук Л. С. 
Нормальна анатомія 
людини (за професійним 
спрямуванням) : робочий 
зошит. Частина 1. Луцьк, 
2021. 124 с.
9. Шевчук Т. Я., Пикалюк 
В. С., Апончук Л. С. 
Нормальна анатомія 
людини (за професійним 



спрямуванням): робочий 
зошит. Частина 2. Луцьк, 
2021. 120 с. 
10. Шевчук Т.Я., Пикалюк 
В.С., Апончук Л.С. 
Вегетативна нервова 
система. Навчально-
методичні матеріали для 
організації самостійної 
роботи студентів. Луцьк, 
2021. 96 с.
П. 6.  Докторська 
дисертація Кривенцов 
М.А. «Закономерности 
морфологических 
преобразований тимуса 
при парентеральном 
введении ксеногенной 
спинномозковой 
жидкости» 14.03.01 – 
анатомія людини 
(Сімферополь, 2017 р.) 
Кандидатська дисертація 
Макаліш Т.П. 
«Морфофункциональные 
особенности селезенки 
при воздействии на 
организм факторов 
различного генеза» 
(Санкт-Петербург, 2018 
р.) Докторська дисертація 
Гривенко С.Г. 
«Реконструктивні 
хірургічні способи 
корекції естетичних 
(косметичних) 
деформацій передньо-
бокової стінки живота» 
14.01.03 – хірургія, 
(Тернопіль,2019)
П. 7.  Заступник голови 
спеціалізованої вченої 
ради із захисту 
докторських дисертацій 
Кримського державного 
медичного університету 
імені С. І. Георгієвського 
(Сімферополь, 2004-2018 
рр.)
П. 8. Керівник 
держбюджетної теми 
«Експериментальна 
ксенолікворологія» (2014-
2018) Член редакційних 
колегій фахових 
морфологічних видань 
(Полтава, Вінниця, 
Чернівці, Сімферополь, 
Суми, 2015-2020 рр.)
П. 12.  1. Динаміка 
показників крові шахтарів 
в залежності від робочого 
стану та професійної 
спеціалізації // Пикалюк 
В.С., Краснова С.П., 
Шевчук Т.Я., Лавринюк 
В.Є., Усова О.В.// Мат-ли 
н-практ. інтернет-
конференцій "актуальні 
проблеми функціональної 
морфології" присвячені 
115 річниці з дня 
народження Е.Д. 
Бломберг та 100-річчю 
ураїнської медичної 
стоматологічної академії 
(Полтава, 21 травня 2020 
р.). Полтава, 2020. С. 28-
29. 
2. Особливості 
центральної та 
периферичної 
гемодинаміки підлітків 
різних медичних груп 
фізичного виховання // 
Пикалюк В.С., Усова О.В., 
Сологуб О. В., Шевчук 
Т.Я., Лавринюк В.Є. / 
Сучасні проблеми 
морфології людини. 
Збірник тез 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю до 



80-річчя професора С. Ю. 
Масловського (Харків, 23-
25 вересня 2020 року). 
Харків, 2020. С. 149-151. 
3. Особливості викликаної 
активності кори головного 
мозку в спортсменів 
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(HREC, університет 
Альберти, Канада); 
2020 – Психосоціальна 
підтримка медиків під час 
епідемій і пандемій 
(Британська Рада в 
Україні, програма 
«Активні громадяни»). 
2020 – 2022 – Ініціатива 
академічної доброчесності 
та якості освіти (Academic 
Integrity and Quality 
Initiative – Academic IQ) 
(Американські Ради в 
Україні). 
2021 – Психосоціальна 
підтримка ветеранів та 
їхніх сімей (Міністерство 
закордонних справ, 
Велика Британія). 2021 – 
Зміцнення психічного 
здоров'я студентів та учнів 
в умовах вимушеної 
соціальній ізоляції під час 
пандемії (Британська Рада 
в Україні, програма 
«Активні громадяни»). 
2021 – 2022 – Town and 
Gown 2.0: the Strategic 
Cooperation between 
University and City in V4 
and Ukraine (№ 22110065, 
25.05.2021 – 30.04.2022). 
2022 – Член журі 
міжнародного конкурсу 
Falling Walls Lab Ukraine 
(DAAD).

П.11.  1. Викладання у 
КЗВО «Волинський 
медичний інститут» 
курсів для медичного 
персоналу у межах 
програми 
«Психосоціальна 
підтримка медиків під час 
епідемій і пандемій» та 
проєкту «Зміцнення 
міжсекторальної співпраці 
для соціальної 
згуртованості (SC3)», 
співфінансованого ЄС та 
Британською Радою в 
Україні (Угода про 
партнерство між 
Британською Радою в 
Україні та 
Східноєвропейським 



національним 
університетом імені Лесі 
Українки, № 01/09/20-
64У (01.09.2020- 31.03. 
2021). 
2. Проведення тренінгів та 
надання наукових 
консультацій для 
державних службовців 
(Державний заклад 
післядипломної освіти 
Волинь ЦППК, № 151 У-
09Ф від 03.07.2017).                         
3. Надання послуг з 
дослідження соціально-
психологічної 
компетентності публічних 
службовців, проведення 
тренінгів та корекційної 
роботи (Державний 
заклад післядипломної 
освіти «Волинський 
обласний центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого 
самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій», № 
862У-20-7Ф від 
20.12.2019).

П.13.  Дисципліна 
«Клінічна психологія» 
для студентів ІІІ курсу 
(лекцій – 22 год, 
практичних - 22 год; 
лабораторних занять – 20 
год.)

П. 14.  Трофімчук Ю. Ю. – 
переможниця 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт із галузі знань 
«Загальна та соціальна 
психологія» (диплом ІІІ 
ступеня).

П.19. Директор 
Українського центру 
психотравми (2020-
дотепер). 
Член Української 
Асоціації когнітивної та 
поведінкової терапії 
(2014-дотепер). 
Член Української асоціації 
психолінгвістів (2014-
дотепер). 
Член Міжнародного 
товариства з вивчення 
захворювання на целіакію 
(2019-дотепер). 
Член Міжнародного 
товариства прикладної 
психолінгвістики (ISAPL) 
(2004-дотепер).

П.20. Практикуючий 
психотерапевт з 
когнітивно-поведінкової 
терапії (Сертифікат про 
реакредитацію від 
Українського інститут 
когнітивно-поведінкової 
терапії та Європейської 
асоціації поведінкової і 
когнітивної терапій, 
дійсний до 11.01.2027).

Стажування та 
підвищення кваліфікацій:
1 Навчання на 
магістерській програмі 
«Основи клінічної 
психології» Університет 
Англія Раскін (м. 
Кембридж, Велика 
Британія) 2018-2019 рр. 
Диплом про вищу освіту 
1738500/13/0120, виданий 



в липні 2019 р.
2 Професійно-навчальна 
програма: «Розвиток 
дітей: соціально-емоційна 
підтримка і психологічне 
благополуччя» 
Міжнародний 
тренінговий центр – 
MCTC Міністерство 
закордонних справ 
(проведений за підтримки 
уряду Ізраїлю та 
Хайфського університету 
(м. Хайфа, Республіка 
Ізраїль). 28.01.2018- 
16.02.2018 Сертифікат 
участі
3 Навчальний семінар 
«Академічна 
доброчесність у системі 
внутрішнього 
забезпечення якості 
освіти» Американські 
Ради в Україні 23.11.2020- 
27.11. 2020 Сертифікат 
участі
4 Навчальний семінар 
«Робота з даними та 
напрацювання стратегій 
для посилення 
академічної доброчесності 
та якості» Американські 
Ради в Україні 6.04.2021-
18.04.2021 Сертифікат 
участі
5 Навчальний семінар 
«Інтерпретація даних для 
якісних змін” 
Американські Ради в 
Україні 10.11.21- 19.11.21 
Сертифікат участі

255460 Абрамчук 
Ольга 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Біології та 
лісового 

господарства

Диплом магістра, 
Волинський 
державний 

університет імені 
Лесі Українки, рік 
закінчення: 2001, 

спеціальність: 
070402 Біологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034446, 
виданий 

11.05.2006, 
Атестат доцента 

12ДЦ 032490, 
виданий 

26.10.2012

15 Медична та 
біологічна фізика

Виконуються п. 1, 3, 4, 10, 
19

П.1. 1.Kozachuk N. 
Relationship Between The 
Rhythmic Activity Of The 
Cerebral Cortex And The 
Manifestation Of 
Impulsivity/Reflexivity. / N. 
Kozachuk, L. Shvartz, O. 
Zhuravlov, A. Poruchynskyi, 
O. Dmytrotsa, O. 
Abramchuk, Т. 
Poruchynska, O. 
Zhuravlova, L. Hoshko // 
Research Journal of 
Pharmaceutical, Biological 
and Chemical Sciences. – 
2018. – 9(4). – P. 1349-
1355. Scopus 
2.Korzhyk O. Peculiarities 
of brain processes during 
the stop and switch of 
motor programs among 
women / O. Korzhyk, O. 
Pavlovych, O. Abramchuk, 
O. Dmytrotsa, A. 
Poruchynskiy, T. 
Kachynska, A. Morenko // 
Biologija. – 2018. – Vol. 64. 
- №. 3. – P. 217–227. Web 
of Science. 
3.Rakovets Oksana. 
Electrophysiological 
Features of Brain Electric 
Activity in Individuals with 
Different Social Behavior / 
Oksana Rakovets, Olga 
Abramchuk, Ludmila 
Shvarts, Natalia Kozachuk, 
Oleksandr Zhuravlov, Alona 
Zhuravlova, Ludmila 
Goshko, Tetiana Kachynska, 
Maria Osyp, Yurii Osyp, 
Illya Kuznetsov, and Ihor 
Kotsan // Research Journal 
of Pharmaceutical, 
Biological and Chemical 
Sciences. – 2019. – 10(3). – 
P. 85-92. Scopus 
4.Oksana Lynchak. Acute 
toxicity of C60–Cis‑Pt 



nanocomplex invivo / 
Oksana Lynchak,• Iryna 
Byelinska, Natalya 
Dziubenko, Halyna 
Kuznietsova, Olga 
Abramchuk, • Svitlana 
Prylutska // Applied 
Nanoscience. – 2021. - № 2. 
https://doi.org/10.1007/s13
204-021-01680-3 Scopus 
5.Dmytro Nozdrenko. 
Analysis of Biomechanical 
Parameters of Muscle 
Soleus Contraction and 
Blood Biochemical 
Parameters in Rat with 
Chronic Glyphosate 
Intoxication and 
Therapeutic Use of C60 
Fullerene / Dmytro 
Nozdrenko, Svitlana 
Prylutska, Oksana 
Vygovska, Vasil Soroca, 
Kateryna Bogutska, Sergii 
Khrapatyi, Yuriy Prylutskyy, 
Peter Scharff, Uwe Ritter // 
International Journal of 
Molecular Sciences. – 2021. 
- № 22 (9) – Р. 4977. 
Scopus 
https://doi.org/10.3390/ijm
s22094977 
6. Nozdrenko D. M. 
Biochemical and 
tensometric analysis of C60 
fullerenes protective effect 
on the development of 
skeletal muscle fatiguе / D. 
M. Nozdrenko, , K. I. 
Bogutska, , I. V. Pampuha, 
O. O. Gonchar, O. M. 
Abramchuk, Yu. I. 
Prylutskyy // Ukr. Biochem. 
J.. – 2021. - Vol. 93, N 4. – 
P. 93 – 102. doi: 
https://doi.org/10.15407/u
bj93.04.093 Scopus

П.3.  1.Медична та 
біологічна фізика : 
лабораторний практикум : 
навчальний посібник / 
[П.М. Григоришин, В.П. 
Шафранюк, В.С. 
Пикалюк, О.М. Абрамчук, 
О.А. Журавльов]. – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2020. – 297 с. 
(електронне видання), (3 
авт. арк.) 
2.Тератологічний 
тлумачний словник / 
уклад.: В. С. Пикалюк. – 
Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 
– 576 с. (2,5 авт. арк.) 
3. Медична та біологічна 
фізика : лабораторний 
практикум : навчальний 
посібник. – 2-ге вид. 
перероб. та доп. / [уклад. : 
О.М. Абрамчук, В.С. 
Пикалюк, П.М. 
Григоришин, В.П. 
Шафранюк, О.А. 
Журавльов]. – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2021. – 319 с. 
(електронне видання), (3 
авт. арк.)

П.4. 1.Абрамчук О.М. 
Молекулярна та клітинна 
біофізика, 
термінологічний збірник / 
О.М. .Абрамчук, Т.В. 
Качинська - 2-ге вид. 
перероб. та доп. 
(електронне видання). 
2017 
2. Дистанційний курс 
навчальної дисципліни 
«Електрофізіологія» 
рекомендувати до 
використання. – 2017. 
3.Абрамчук О. М. 
Молекулярна та клітинна 



фізіологія: програма 
вибіркової навчальної 
дисципліни / О. М. 
Абрамчук. – Луцьк : ПП 
Іванюк В. П. - 2018. – 14 с. 
4.Абрамчук О. М. 
Молекулярна біологія: 
збірник задач / О. М. 
Абрамчук, Т.В. Качинська 
- 2-ге вид. перероб. та доп. 
- Луцьк : Друк ПП Іванюк, 
2019. – 48 с. 
5. Дистанційний курс 
навчальної дисципліни 
«Молекулярна біологія» 
рекомендувати до 
використання, 2021.

П.10. Участь у спільному 
Шведсько-українсько-
грузинському проекті «A 
computational 
infrastructure for high-
throughput analysis of large 
volumes of brain signal 
data» за грантом 
Шведської Дослідницької 
Ради № 2016-05871 (2017-
2019).

П.19. Член Українського 
фізіологічного товариства 
(з 2000 р по теперішній 
час), Українського 
товариства нейронаук з 
2012 р. по теперішній 
Член Українського 
біофізичного товариства ( 
з 2010 р. по теперішній 
час)

Стажування: Медичний 
університет м. 
Люблін,16.04.2018-
16.10.2018, № 212-13 
16.10.2018

368156 Ульянов Вадим 
Олексійович

Професор, 
Суміщення

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
медичний 

університет, рік 
закінчення: 1999, 

спеціальність: 
7.110101 

лікувальна 
справа, Диплом 
доктора наук ДД 
008011, виданий 

10.02.2010, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 017242, 

виданий 
15.01.2003, 

Атестат доцента 
12ДЦ 016351, 

виданий 
22.02.2007, 

Атестат 
професора 12ПP 
007870, виданий 

17.05.2012

21 Гістологія, 
цитологія і 
ембріологія

Виконуються п. 1, 2, 3, 6, 7, 
11, 19

П. 1.  1) Ігнатьєв О. M., 
Турчин М. І., Ульянов В. 
О., Єрмоленко Т. О. 
Морфологічні і 
морфометричні зміни 
кісткової тканини при 
остеопорозі та 
остеомаляції. Травма. 
2021. Т. 22, № 5. С. 9‒14. 
2) Ульянов В. А., Ульянова 
Г. А. Академічний плагіат 
в медичних дослідженнях. 
Світ медицини та біології. 
2017. № 4. С. 219–224. 
3) Ульянов В. А., 
Макарова М. Б., 
Молчанюк Н. И., 
Ульянова Н. А., Скобеева 
В. М., Чернеженко Е. А. 
Влияние инстилляций 
коллоидного раствора 
наночастиц серебра на 
ультраструктурные 
свойства тканей 
роговицы. 
Офтальмологический 
журнал. 2017. № 3. С. 63–
69. 
4) Skobeeva V., Smyntyna 
V., Ulyanov V., Makarova 
M., Tkachenko V., Malushin 
N., Molchaniuk N. 
Synthesis of silver 
nanoparticles and 
therapeutic films for 
ophthalmology based on 
them. Nanomaterials in 
Biomedical Application and 
Biosensors. (Odessa, 15-20 
September 2019), Singapore 
: Springer Proceedings in 
Physics, 2020. № 224. P. 
179‒188. 
5) Syrma О. І., Skobeeva V. 



М., Аndriluka М., Ulianov 
V. О. Changes in inter- and 
intra dyfferon skin tissues 
heteromorphism under 
conditions of influence of 
silver nanoparticles of 20, 
30, 70 nm. Інтегративна 
антропологія. 2017. № 1. 
С. 55‒58. 
6) Макарова М. Б., 
Ульянов В. О., Величко Л. 
М., Богданова О. В., 
Дрожжина Г. І., 
Гайдамака Т. Б., Ульянова 
Н. А., Скобєєва В. М. 
Вплив наночастинок 
срібла in vitro на 
експресію молекулярних 
маркерів активації 
лімфоцитів хворих на 
вірусний кератит. 
Одеський медичний 
журнал. 2017. № 4. С. 15‒
18. 
7) Ульянов В. А., Ханжи В. 
Б., Сырма Е. И. 
Синергетика как 
методологическое 
основание исследования 
результатов 
нанобиокомплексировани
я. Інтегративна 
антропологія. 2017. № 2. 
С. 4‒9. 
8) Ульянов В. А., Ульянова 
Г.О. Академічний плагіат 
в медичних дослідженнях. 
Світ медицини та біології. 
2017. № 4. С. 219‒224. 
9) Тодорова А. В., Бреус В. 
Є., Ульянов В. О. 
Особливості структурної 
організації емалі у різних 
частинах коронки 
тимчасових молярів 
людини. Одеський 
медичний журнал. 2017. 
№ 6. С. 51–55.
10) Ульянов В. А., 
Гайдамака Т. Б., Макарова 
М. Б., Давтян Л. Л., 
Мовчан Б. А., Скобеева В. 
М. Влияние наночастиц 
серебра размером 30 нм 
на клиническое течение 
экспериментального 
бактериального кератита 
средней степени тяжести. 
Інтегративна 
антропологія. 2018. № 1. 
С. 26‒33 
11) Запорожан В. М. 
Ульянов В. О., Тарабрін О. 
О., Суслов О. С., Сажин Д. 
С. Європейські стандарти 
освіти в симуляційній 
медицині. Досвід 
Одеського національного 
медичного університету. 
Медична освіта. 2018. № 
2. С. 89‒91. 
12) Ульянов В. А., 
Макарова М. Б., 
Молчанюк Н. И., Скобеева 
В. М., Чернеженко Е. А. 
Влияние наночастиц 
серебра на 
ультраструктурные 
свойства тканей роговицы 
при моделировании 
экспериментального 
кератита. Морфология. 
2018. № 4. С. 90‒98
П. 2.  1. Пат. 115215 
Україна, МПК (2006): 
G01N 1/00, А61С 1/00, 
G01N 33/48. Спосіб 
виготовлення поздовжніх 
шліфів молярів для 
гістологічного 
дослідження жувальної 
поверхні їх коронки / 
Бреус В.Є., Тодорова А.В., 
Ульянов В.О.; заявник та 



патентовласник Одес. нац. 
мед. ун-т. − № 
u201610201; заявл. 
07.10.2016; опубл. 
10.04.17, Бюл. № 7.                     
 2. Пат. № 126544, 
Україна, МПК G 01N 33/49 
(2006.01). Спосіб оцінки 
впливу наночастинок 
металів, активованих 
плазмонним резонансом, 
на функціональну 
активність клітин крові / 
Ульянов В.О., Скобєєва 
В.М., Ткаченко В.Г., 
Макарова М.Б., Величко 
Л.М., Богданова О.В., 
Горліцина О.А. - № u 
201800468; заявл. 
02.02.2018; опубл. 
25.06.18 р. – Бюл. № 12. 
3. Пат. № 119402, Україна, 
МПК (2006) G 01N 33/49 
(2006.01), В82Y 5/00. 
Спосіб оцінки впливу 
наночастинок срібла, 
активованих плазмонним 
резонансом, на 
функціональну активність 
клітин крові / Ульянов 
В.О., Скобєєва В.М., 
Ткаченко В.Г., Макарова 
М.Б., Величко Л.М., 
Богданова О.В., Горліцина 
О.А. - № а 201800469; 
заявл. 02.02.2018; опуб
3.  1. Гістологія. 
Цитологія. Ембріологія : 
підручник / за ред. О. Д. 
Луцика, Ю. Б, 
Чайковського. Вінниця: 
Нова книга, 2018. 592 с. 
(Гриф МОЗ України, лист 
№ 2 від 02.06.2016) 
(розділ: Тканини 
внутрішнього середовища. 
Кров та лімфа. 
Гематопоез. Власний 
внесок – 1, 5 авторських 
аркуша) 2. Гістологія. 
Цитологія. Ембріологія : 
підручник для студ. 
стомат. ф-тів / О. Д. 
Луцик, Ю. Б. 
Чайковський, Р.О. Білий / 
за ред. О. Д. Луцика, Ю. Б, 
Чайковського. Вінниця : 
Нова книга, 2020.– 496 с. 
(розділ: Тканини 
внутрішнього середовища. 
Кров та лімфа. 
Гематопоез. Власний 
внесок – 1, 5 авторських 
аркуша)
П. 6.  1. Тодорова А. В. 
Особливості 
мікроскопічної будови, 
хімічного складу та 
механічних властивостей 
емалі тимчасових та 
постійних молярів 
людини (кандидатська 
дисертація). 14.03.09 ‒ 
гістологія, цитологія, 
ембріологія (2019 р.) 
2. Макарова М. Б. 
Морфологічні зміни 
тканин рогівки при 
експериментальному 
кератиті за умов впливу 
наночастинок срібла 
(кандидатська 
дисертація). 14.03.09 ‒ 
гістологія, цитологія, 
ембріологія (2021 р.)

П. 7. 1. Член 
спеціалізованої Вченої 
ради Д 41.563.01 
(Затверджено Наказом 
Міністерства освіти і 
науки України № 1081 від 
29.09.2014 р.) при ДУ 
“Інститут стоматології та 



щелепно-лицевої хірургії 
НАМН України”, 2015-
2017 рр. 
2. Член спеціалізованої 
вченої ради К 41.136.03 
при Міжнародному 
гуманітарному 
університеті, з 2019 р. і 
дотепер

П. 11. Робота в складі 
Експертної проблемної 
комісії Міністерства 
охорони здоров’я та 
Національної академії 
медичних наук України 
«Стоматологія» (2014-
2019 рр.)
П. 19.  Член Наукового 
товариства анатомів, 
гістологів, ембріологів та 
топографоанатомів 
України

104828 Степанюк 
Ярослав 
Васильович

Доцент, 
завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 

університет імені 
Лесі Українки, рік 
закінчення: 2000, 

спеціальність: 
070402 Біологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026437, 
виданий 

10.11.2004, 
Атестат доцента 

12ДЦ 020431, 
виданий 

30.10.2008

17 Гістологія, 
цитологія і 
ембріологія

Виконуються п. 1, 4, 12, 14, 
15, 19, 20

П.1.  1.Tytiuk O. Light 
microscopy of development 
of the olfactory organ of 
European weatherfish 
Misgurnus fossilis / Tytiuk 
O., Yaryhin O., Stepanyuk 
Ya. // Zoological science. – 
V. 35 (2). – 2018. – P. 115–
122 (Scopus). 
2. Tytiuk O. The Influence 
of Fixatives on the Validity 
of Histological Preparations 
of Olfactory Organ in 
Teleostei / O. Tytiuk, Ya. 
Stepanyuk, O. Yaryhin // 
Vestnik Zoologii. – 2018. – 
V. 52 (4). – Р. 553–556. 
3.Tytiuk O. Morphogenesis 
of Olfactory Organ of 
Bushymouth Catfish 
Ancistrus dolichopterus 
(Teleostei: Loricariidae) 
Before Switching to 
Exogenous Feeding / 
(Tytiuk O., Sapoznikov О., 
Tichý F., Kloučková M., 
Stepanyuk Ya.) // 
Zoological science. – V. 37 
(1). – 2020. – P. 14– 23. 
4.Tytiuk O. New Type of 
Development of Olfactory 
Rosette of Bushymouth 
Catfish Ancistrus 
dolichopterus (Teleostei: 
Loricariidae) / Tytiuk, O., 
Yaryhin, O. M., Stepanyuk, 
Y. //  Journal Of 
Morphology. NJ USA: 
WILEY. ‒ Vol. 280. ‒ 2019. 
‒ P. 231. 
5. Shkabura D., 
StepanyukY. Morphogenesis 
of Olfactory organ of the 
eastern long-necked turtle 
(Chelodina longicollis) // 
No 2(390) (2020): Lesia 
Ukrainka Eastern European 
National University 
Scientific Bulletin. Series: 
Biological Sciences. URL: 
https://journalbio.vnu. 
edu.ua/index.php/bio/ 
article/view/513
П. 3.  1) Тератологічний 
тлумачний словник / 
уклад.: В. С. Пикалюк. – 
Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 
576 с. (Колектив авторів: 
Пикалюк В. С., Антонюк 
О. П., Кривецький В. В., 
Шевчук Т. Я., Шварц Л. 
О., Абрамчук О. М., 
Журавльов О. А., 
Дмитроца О. Р., Усова О. 
В., Лавринюк В. Є., 
Мотузюк О. П., 
Поручинський А. І., 



Синиця В. Г., Степанюк Я. 
В.) 

П.6.  Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який одержав 
документ про 
присудження наукового 
ступеня: Титюк О. В. 
Морфогенез органа нюху 
окремих костистих риб: 
дис. … кандидата біолог. 
наук: 03.00.08 / Інститут 
зоології ім. І. І. 
Шмальгаузена НАН 
України. 2020. Київ. 140 с. 
8) виконання функцій 
(повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або 
відповідального 
виконавця наукової теми 
(проекту), або головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) наукового 
видання, включеного до 
переліку фахових видань 
України, або іноземного 
наукового видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах: 
Член редколегії 
Наукового вісника 
Східноєвропейсього 
національного 
університету імені Лесі 
Українки. Серія: 
Біологічні науки. 
Керівник НДДКР 
УкрІНТЕІ «Морфогенез 
органа нюху хребетних» 
(0120U101676) (2016- 2022 
роки) 

П.14.  Керівництво 
проблемною групою 
«Вивчення популяційних 
структур угруповань 
хребетних Волині». 

П.15 Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-
захисту 
науководослідницьких 
робіт учнів-членів МАН 
України у 2018-2019 
навчальному році 
(відділення хімії, біології, 
екології та аграрних наук) 

П.19.   Член Наукового 
товариства анатомів, 
гістологів, ембріологів та 
топографоанатомів 
України з 2010 р. 

Стажування з дисциплін:
 1) Науковопрактичний 
семінар «Інноваційні 
методики навчання з 
використанням 
комп’ютерноорієнтованог
о середовища», 
сертифікат № 100/16 серія 
н/сСхідноєвропейський 
національний університет 
імені Лесі Українки, 
кафедра вищої 
математики та 
інформатики, інститут 
інноваційних технологій і 
засобів навчання НАПН 
України. Загальний обсяг 
72 академічні години 
навчального плану (62 
аудиторні години).31 
травня – 09 червня 2016 
року. 
2) Науковопрактичний 
семінар «Інноваційні 
технології та інноваційні 
методи навчання у вищій 
школі», сертифікат № 



583/17 серія н/с 
Східноєвропейський 
національний університет 
імені Лесі Українки, 
кафедра вищої 
математики та 
інформатики. Загальний 
обсяг 72 академічні 
години навчального плану 
(66 аудиторних годин і 6 
годин індивідуальної 
роботи). 31 травня – 09 
червня 2017 року. 
3) Стажування, сертифікат 
№ 164Луцький 
національний технічний 
університет, кафедра 
екології. Загальний обсяг 
108 академічних годин 
індивідуального 
навчального плану (72 
аудиторні години і 36 
годин самостійної 
навчальної роботи). 01–30 
квітня 2018 року. 
4) Стажування в рамках 
Освітньої програми для 
лікарі в, сертифікат № 
002885. Франція, Париж, 
клінічні бази університету 
імені Рене Декарта та 
університету імені Дені 
Дідро. Загальний обсяг 
освітньої діяльності 72 
академічні години. 28 
квітня – 7 травня 2018 
року. 
5) Науково- практичний 
семінар «Використання 
інформаційних технологій 
при вивченні дисциплін 
природничо- 
математичного профілю», 
сертифікат № 511/19 серія 
н/с. Східноєвропейський 
національний університет 
імені Лесі Українки, 
кафедра прикладної 
математики та 
інформатики. Загальний 
обсяг 108 годин (з них 
лекційних – 56 годин, 
практичних – 26 годин, 
самостійна робота – 26 
годин). 30 травня – 12 
червня 2019 року

82463 Дмитроца 
Олена 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Біології та 
лісового 

господарства

Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 

університет імені 
Лесі Українки, рік 
закінчення: 1999, 

спеціальність: 
070402 Біологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031895, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат доцента 

12ДЦ 020072, 
виданий 

30.10.2008

17 Гігієна та 
екологія

Виконуються п. 1, 3,  4, 10, 
11, 12, 15, 19, 20

П. 1  1.  Kozachuk N, 
Shvartz L, Zhuravlov O, 
Poruchynskyi A, Dmytrotsa 
O, Abramchuk O, 
Poruchynska Т, Zhuravlova 
O, and Hoshko L. 
Relationship Between The 
Rhythmic Activity Of The 
Cerebral Cortex And The 
Manifestation Of 
Impulsivity / Reflexivity // 
Research Journal of 
Pharmaceutical, Biological 
and Chemical Sciences. - 
July–August 2018 Research 
Journal of Pharmaceutical, 
Biological and Chemical 
Sciences, 9(4) Page No. 
1349-1355 Scopus 
2. Alevtyna Morenko. 
Changes in 
electroencephalogram 
(EEG) power during 
subdominant (left) hand 
finger movements in 
females with different alpha 
rhythm characteristics / 
Olena Morenko, Olena 
Dmytrotsa, Andriy 
Poruchynsky, Olha Korzhyk 
// Health Problems of 
Civilization. 2020; 14(1): 
63-69 Web of Science Core 



Collection 
3. Morenko A, Morenko O, 
Dmytrotsa O, Poruchynskyi 
A, Korzhyk O. Event-related 
potentials during 
contralateral switching over 
motor programs in 
humans// Regulatory 
Mechanisms in Biosystems, 
2020. – 11(1). – P. 110-115 
https://doi.org/10.15421/02
2016 Web of Science Core 
Collection 
 4. Korzhyk O., Pavlovych 
O., Shvarts L., Shevchuk T., 
Dmytrotsa O., Poruchynskiy 
A., Morenko A. Event-
related synchronization / 
desynchronization in terms 
of switch of manual motor 
programs in men. - Biologia 
(Lithuania). 2017. Vol.63. 
No4. – Р.297-305. Web of 
Science. 
5. Olha Korzhyk, Olha 
Pavlovych, Olha 
Abramchuk, Tetyana 
Kachynska, Olena 
Dmytrotsa, Andriy 
Poruchynskiy, Alevtyna 
Morenko. Pecularities of 
brain processes during the 
stop and switch of motor 
programs among women // 
Biologija . 2018. Vol. 64. 
№3. Р. 217-227Web of 
Science. 

П. 3. 1. Психофізіологічні 
функції та інтегровані 
показники фізичного 
здоров’я людини в умовах 
сучасних екзогенних 
впливів різної природи та 
інтенсивності : 
монографія / за заг. ред. І. 
Я. Коцана, А. І. 
Поручинського. — Луцьк, 
2017. — 297 с. 
2. Тератологічний 
тлумачний словник / 
уклад.: В. С. Пикалюк. – 
Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 
576 с. (Колектив авторів: 
Пикалюк В. С., Антонюк 
О. П., Кривецький В. В., 
Шевчук Т. Я., Шварц Л. 
О., Абрамчук О. М., 
Журавльов О. А., 
Дмитроца О. Р., Усова О. 
В., Лавринюк В. Є., 
Мотузюк О. П., 
Поручинський А. І., 
Синиця В. Г., Степанюк Я. 
В.).

П.4. 1. Екологічна 
фізіологія людини. 
Анотований конспект 
лекцій / Укладачі: 
Поручинська Т. Ф., 
Поручинський А. І., 
Пасичнюк І. Ф., Дмитроца 
О. Р. - Луцьк, 2017. - 56 с. 
2. Дмитроца О.Р. Вікова 
фізіологія з основами 
гігієни: Методичні 
вказівки до проведення 
практичних робіт / О.Р. 
Дмитроца, О.П. Киричук, 
С.Є. Швайко. – Луцьк, 
2018. – 52 с. 
3. Дмитроца О.Р. 
Фізіологічні основи 
фізичного і психічного 
здоров’я : методичні 
вказівки до проведення 
лабораторних робіт / О.Р. 
Дмитроца. – 2020. – 20 с.

П. 10. Україно-
Швейцарський проєкт 
«Розвиток медичної 
освіти» (з 2019).



П. 11.  Керівництво 
науковим гуртком з 
біології людини, 
валеології, наукове 
консультування у ЛНВК 
«ЗОШ І-ІІ ст. № 7 – 
природничий ліцей» з 
2015 року

П. 12. 1. Дмитроца О. Р. 
Особливості адаптаційних 
можливостей серцево-
судинної системи 
молодших школярів в 
умовах традиційної та 
нової української школи / 
О. Р. Дмитроца, С. Є. 
Швайко // Матеріали 
Всеукраїнської 
конференції з 
міжнародною участю 
«Медико-біологічні 
аспекти та 
мультидисциплінарна 
інтеграція в концепції 
здоров’я людини» (з 
дистанційним 
під’єднанням навчальних 
закладів вищої освіти 
України за допомогою 
відеоконференц-зв’язку) 
(Тернопіль, 9–11 квітня 
2020 року). 
2. Дмитроца О. Оцінка 
рухової активності 
методом метаболічного 
еквіваленту дівчат 
юнацького віку в умовах 
пандемії COVID-19 / О. 
Дмитроца, А. 
Поручинський, Т. 
Поручинська // 
Імплементація 
європейських стандартів в 
українські освітні 
дослідження: Збірник 
матеріалів ІV 
Міжнародної наукової 
конференції Української 
асоціації дослідників 
освіти (26 червня 2020 р.) 
/ За ред. С. Щудло, О. 
Заболотної, Л. Загоруйко. 
– Дрогобич : ТзОВ «Трек-
ЛТД», 2020. – 159 с.
3.Цибульська О. В. Оцінка 
адаптаційних 
можливостей молодших 
школярів залежно від 
системи підготовки до 
навчання / О. В. 
Цибульська, О. Р. 
Дмитроца, С. Є. Швайко, 
А. І. Поручинський // 
Громадське здоров’я: 
проблеми та перспективи 
розвитку : збірник 
матеріалів тез науково-
практичної конференції (з 
міжнародною участю) / за 
ред. І.В. Гущука, А.Ю. 
Гільман, Г.В. 
Крайчинської, В.В. 
Максимчука, М.С. 
Романова. – Острог : Вид-
во Національного 
університету «Острозька 
академія». – 2018. – С. 
68–70. 
4. Дмитроца О. 
Особливості показників 
стоматологічного здоров’я 
курців залежно від 
тривалості 
тютюнопаління / О. 
Дмитроца, І. Коцан, А. 
Моренко, С. Швайко, Н. 
Янко, А. Поручинський, 
Н. Шевчук // Wiadomości 
Lekarskie 2018, tom LXXI, 
nr 4. – С. 937 (за 
матеріалами 
всеукраїнської науково-



практичної конференції з 
міжнародною участю 
«Полтавські дні 
громадського здоров’я», 
Полтава- 24-25 травня 
2018 року. 
5. Dmytrotsa O. The 
assessment of motor activity 
of the high school students 
during COVID-19 pandemic 
// Health security the cross-
borde cooperayion area of 
the Poland-Belarus-Ukraine 
programme (19-21 may 
2021, Lutsk). - p. 9.

П. 15. Філат Єва, учениця 
11 класу комунального 
закладу “Луцький 
навчально-виховний 
комплекс загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів № 7-
природничий ліцей” 
Луцької міської ради 
Волинської області (секція 
валеології) – ІІ місце 
Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-
дослідницьких робіт 
(валеологія), 2018 р. 
Чупов Роман, учень 11 
класу комунального 
закладу “Луцький 
навчально-виховний 
комплекс загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів № 7-
природничий ліцей” 
Луцької міської ради 
Волинської області (секція 
валеології) – ІІІ місце 
Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-
дослідницьких робіт 
(валеологія), 2019 р. 
Членкиня журі учнівської 
обласної олімпіади з 
біології (2015-2020 рр.)

П. 19. Член Українського 
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Гайдучик ; за заг. ред. М. 
І. Мушкевич. – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2018. – 420 с.
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державного медичного 
університету (30 вересня - 
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42 Наукові читання імені 
О.О. Богомольця: 
матеріали науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, 
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Vol. 35, № 2. Р. 115–122. 4) 
Tytiuk O., Yaryhin O., 
Stepanyuk Y. New type of 
development of olfactory 
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біології. 2021. № 1 (1). С. 
93‒101. 
7) Титюк О. Омельковець 
Я. Степанюк Я. Проблеми 
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інститут економіки та 
інновацій», 2021 Вип. 42. 
С. 79–83. DOI: 
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практикуму. Частина ІІ. 2-
ге вид., випр. та доп. – 
Луцьк: П “Зоря–плюс” 
ВОО ВОІ СОІУ, 2018. – 85 
с. 5. Осип Ю. Л., Кадикало 
Е. М., Марушко Л. П. 
Біохімія: метод. вказівки 
до вивчення курсу. Луцьк : 
П «Зоря–плюс» ВОО ВОІ 
СОІУ, 2018. – 49 с. 6. Осип 
Ю. Л., Кадикало Е. М., 
Марушко Л. П. 
Екологічна біохімія: 
метод. вказівки до 
вивчення курсу. Луцьк: П 
«Зоря–плюс» ВОО ВОІ 
СОІУ, 2018. 49 с. 
7. Метод. вказівки до 
вивчення навчальної 
дисципліни «Хімія». / 
упоряд. І. А. Іващенко, Л. 
П. Марушко. Луцьк: П 
«Зоря-плюс» ВОО ВОІ 
СОІУ, 2019. 83 с. 
8. Осип Ю. Л., Кадикало 
Е. М., Марушко Л. П. 
Біологічна хімія: метод. 
вказівки до лабораторного 
практикуму. Луцьк : П 
«Зоря–плюс» ВОО ВОІ 
СОІУ, 2020. 75 с. 
9. Хімія полімерів: 
конспект лекцій. / упоряд. 
Л. П. Марушко. Луцьк : П 
«Зоря-плюс» ВОО ВОІ 
СОІУ, 2021. 133 с. 
10. Хімія полімерів: метод. 
рекомендації до 
лабораторних занять. / 
упоряд. Л. П. Марушко. 
Луцьк : П «Зоря-плюс» 
ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 50 с. 
11. Марушко Л. П. Хімія 
полімерів: методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
студентів. Луцьк : П 
«Зоря-плюс» ВОО ВОІ 
СОІУ, 2021. 30 с. 
12. Харчова хімія : 
конспект лекцій / упоряд.: 
Л. П. Марушко. Луцьк : П 
«Зоря-плюс» ВОО ВОІ 
СОІУ, 2021. 200 с. 
13. Марушко Л. П. 
Харчова хімія : методичні 
рекомендації до 
практичних занять та 
самостійної роботи 
студентів. 29 с. 
14. Кадикало Е. М., 
Марушко Л. П., Іващенко 
І. А. Хімія : метод. 
рекомендації до 
лабораторного 
практикуму для студ. 
спеціальності 014 Середня 
освіта (Біологія та 
здоров’я людини). Луцьк, 



2021. 90 с.
П.7.  Офіційний опонент 
на захисті дисертації 
Домінюк Наталії Ігорівни 
на тему «Синтез, 
структура та властивості 
твердих розчинів p-
елементів ІІІ–V груп на 
основі сполук R2T2In (R = 
Lа, Ce; T = Ni, Cu) та 
споріднених до них», який 
відбувся 2 березня 2021 р. 
о 1400 год. на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.051.10 
Львівського 
національного 
університету імені Івана 
Франка МОН України. 
Автореферат дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
хімічних наук за 
спецільністю 02.00.01 – 
неорганічна хімія: 
https://chem.lnu.edu.ua/w
p-
content/uploads/2021/01/A
vtoreferat_Dominiuk.pdf
П.8.  Член редакційної 
колегії друкованого 
наукового періодичного 
видання «Проблеми хімії 
та сталого розвитку», що 
включене до переліку 
фахових видань України, 
категорія «Б» (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 735 від 
29.06.2021 р.)
П.9. Закінчила курс 
«Експерт з акредитації 
освітніх програм: онлайн 
тренінг» Установа, де 
проходило стажування: 
Національне агентство із 
забезпечення якості вищої 
освіти (через платформу 
масових відкритих 
онлайн-курсів 
Prometheus) Сертифікат 
виданий 06.10.2019 р. 
Реєстр експертів 
Національного агентства 
із забезпечення якості 
вищої освіти: 
https://docs.google.com/sp
readsheets/d/1ySzgC3LlVf-
WmSzFQaN4K0mDyU5Jl1
UcxaMM4f2Ffws/edit#gid=
606186123 1. Робота у 
складі експертної групи 
для проведення 
акредитаційної 
експертизи у віддаленому 
(дистанційному) режимі 
за спеціальністю «014 
Середня освіта» освітньої 
програми «Середня освіта 
(Хімія)» (ID у ЄДЕБО 
30187, процедура № 2005) 
за другим рівнем вищої 
освіти (справа № 385/АС-
21) в Уманському 
державному 
педагогічному 
університеті імені Павла 
Тичини (Наказ 
Національного агентства 
із забезпечення якості 
вищої освіти № 400-Е від 
25. 02. 2021 р.). 
2. Робота у складі 
експертної групи для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи у віддаленому 
(дистанційному) режимі 
за спеціальністю «102 
Хімія» освітньої програми 
«Хімія» (ID у ЄДЕБО 
51671) за третім рівнем 
вищої освіти (справа № 
1821/АС-21) у Державній 



науковій установі 
«Науково-технологічний 
комплекс «Інститут 
монокристалів» 
Національної академії 
наук України» (Наказ 
Національного агентства 
із забезпечення якості 
вищої освіти № 1869-Е від 
13. 10. 2021 р.). 
3. Робота у складі 
експертної групи для 
проведення 
акредитаційної 
експертизи у віддаленому 
(дистанційному) режимі 
за спеціальністю «102 
Хімія» освітньої програми 
«Хімія» (ID у ЄДЕБО 
27573) за третім рівнем 
вищої освіти (справа № 
2198/АС-21) у Державній 
організації (установа, 
заклад) Інститут сорбції та 
проблем ендоекології 
Національної академії 
наук України (Наказ 
Національного агентства 
із забезпечення якості 
вищої освіти № 1981-Е від 
09. 12. 2021 р.).
П. 12.  1. Цісар О.В., Піскач 
Л.В., Марушко Л.П., 
Кондратовець Г.В. Фізико-
хімічна взаємодія на 
перерізах PbGa2Sе4–SiSе2 
та PbGa2Sе4–Pb2SiSе4 
при 670 К. Cучасні 
проблеми хімії : збірка тез 
доповідей XX міжнар. 
конф. студентів та 
аспірантів (м. Київ, 15–17 
травня 2019 р.) Київ, 2019. 
С. 83. URL: 
https://conf.chem.knu.ua/a
rhiv/tezu/2019/all.pdf 
2. Цісар О. В., Піскач Л. В., 
Марушко Л. П., Воробей 
А. В. Фазові рівноваги в 
системі PbGa2S4–SiS2. 
Актуальні проблеми 
фундаментальних наук : 
матер. III міжнар. наук. 
конф. (м. Луцьк – оз. 
Світязь, 01–05 червня 
2019 р.). Луцьк : Вежа-
Друк, 2019. С. 103–104. 3. 
Цісар О., Піскач Л., 
Марушко Л. Система 
PbGa2S4–Pb2SiS4. 
Львівські хімічні читання 
– 2019 : збірник наукових 
праць XVІІ наук. конф. (м. 
Львів, 02–05 червня 2019 
р.). Львів: Видавн. центр 
Львів. нац. ун-ту ім. Івана 
Франка, 2019. Н 36. URL: 
https://chem.lnu.edu.ua/w
p-
content/uploads/2019/05/Z
birnyk-tez-LKHCH-
final.pdf 
4. Цісар О., Піскач Л., 
Марушко Л., Кадикало Е. 
Фазові рівноваги у 
системах Ga(In)2S3–SnS2. 
Львівські хімічні читання 
– 2019 : збірник наукових 
праць XVІІ наук. конф. (м. 
Львів, 02–05 червня 2019 
р.). Львів: Видавн. центр 
Львів. нац. ун-ту ім. Івана 
Франка, 2019. З 23. URL: 
https://chem.lnu.edu.ua/w
p-
content/uploads/2019/05/Z
birnyk-tez-LKHCH-
final.pdf 
5. Marushko L., 
Ivashchenko I., Piskach L.. 
Phase equilibria in the 
system Cu2ZnGeSe4–
Cu2CdGeSe4 at 720 K. 
Crystal Chemistry of 



Intermetallic Compounds : 
Collected Abstracts of the 
XIV International 
Conference (Lviv, Ukraine, 
22-26 September 2019). 
Lviv : Ivan Franko National 
University of Lviv, 2019. P. 
74. URL: 
https://chem.lnu.edu.ua/w
p-
content/uploads/2019/10/c
ollected_abstracts.pdf 
6. Piskach L., Tsisar O., 
Marushko L., Pankevych V., 
Parasyuk O.. Quaternary 
compounds PbGa2MX6 (M 
= Sі, Ge; X = S, Se). Crystal 
Chemistry of Intermetallic 
Compounds : Collected 
Abstracts of the XIV 
International Conference 
(Lviv, Ukraine, 22-26 
September 2019). Lviv : 
Ivan Franko National 
University of Lviv, 2019. P. 
75. URL: 
https://chem.lnu.edu.ua/w
p-
content/uploads/2019/10/c
ollected_abstracts.pdf 
7. Parasyuk O.V., 
Romanyuk Y.E., Marushko 
L.P., Piskach L.V., 
Lavrynyuk Z.V., Atuchin 
V.V., Pankevych V.Z., 
Olekseyuk I.D. The 
reciprocal system 
CuIn,CuGa,Cd||S,Se and 
crystal growth of γ-solid 
solution. Релаксаційні, 
нелінійні, акустооптичні 
процеси і матеріали : 
матер. Х міжнар. наук. 
конф. (Луцьк–Світязь, 
25–29 черв. 2020 р.). 
Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 
C. 51–53. 
8. Марушко Л., Боярин 
М., Цьось О. Академічна 
мобільність студентів як 
засіб підвищення якості 
підготовки фахівців у 
галузі хімії та екології у 
Східноєвропейському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки. Імплементація 
європейських стандартів в 
українські освітні 
дослідження : збірник 
матеріалів ІV міжнар. 
наук. конф. Української 
асоціації дослідників 
освіти (26 червня 2020 р.). 
Дрогобич : ТзОВ «Трек-
ЛТД», 2020. С. 102–104. 
URL: 
http://www.uera.org.ua/sit
es/default/files/2020-
11/60.%20UERA%20Confer
ence%202020%20Proceedin
gs.pdf 
9. Марушко Л. П., 
Кадикало Е. М., Лукащук 
М. М. Роль та місце 
позааудиторної роботи в 
процесі формування 
професійної ідентичності 
майбутніх вчителів хімії. 
Формування професійної 
ідентичності майбутнього 
медичного та 
фармацевтичного 
працівника : теорія і 
практика: збірник тез 
доповідей Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, м. Рівне, 
8 – 9 жовтня 2020 р. 
Рівне: КЗВО «Рівненська 
медична академія», 2020. 
С. 167–169. URL: 
http://f.mcollege.rv.ua/ima
ges/Akademia/Nauka19/tez



i-9-10-20.pdf 
10. Марушко Л. П., 
Лукащук М. М., Янчук О. 
М, Кадикало Е. М. Один з 
підходів до формування 
цифрової компетентності 
у майбутніх вчителів хімії. 
Хімічна та екологічна 
освіта: стан і перспективи 
розвитку: збірник 
матеріалів ІІ міжнар. 
наук.-практ. 
(дистанційної) конф. (30 
листопада 2020 р.). 
Вінниця: ВДПУ імені 
Михайла Коцюбинського, 
2020. С. 93–96. URL: 
http://surl.li/yytj 
11. Марушко Л. П., 
Лукащук М. М., Янчук О. 
М., Кадикало Е. М. Шляхи 
формування професійної 
ідентичності майбутнього 
вчителя хімії в умовах 
дистанційної та змішаної 
форми навчання. Priority 
directions of science and 
technology development: 
Abstracts of the 5th 
International scientific and 
practical conference. SPC – 
Sci-conf.com.uaǁ. Kyiv, 
Ukraine. 2021. Pp. 768–
774. URL: https://sci-
conf.com.ua/v-
mezhdunarodnaya-
nauchno-prakticheskaya-
konferentsiya-priority-
directions-of-science-and-
technology-development-
24-26-yanvarya-2021-goda-
kiev-ukraina-arhiv/ 
12. Лукащук М. М., 
Марушко Л. П., Янчук О. 
М., Кадикало Е. М. 
Формування професійного 
мислення як складової 
професійної ідентичності 
майбутнього вчителя хімії 
у процесі фахової 
підготовки. Priority 
directions of science and 
technology development: 
Abstracts of the 6th 
International scientific and 
practical conference. SPC 
“Sci-conf.com.ua”. Kyiv, 
Ukraine. 2021. Pp. 491–
496. URL: https://sci-
conf.com.ua/vi-
mezhdunarodnaya-
nauchno-prakticheskaya-
konferentsiya-priority-
directions-of-science-and-
technology-development-
20-22-fevralya-2021-goda-
kiev-ukraina-arhiv/ 
13. Лукащук М.М., 
Марушко Л.П., Салієва 
Л.М. Вдосконалення 
методичної підготовки 
майбутніх вчителів хімії 
до роботи в умовах 
карантинних обмежень : 
Formation of innovative 
potential of world science : 
collection of scientific 
papers «SCIENTIA» with 
Proceedings of the I 
International Scientific and 
Theoretical Conference 
(Vol. 2), May 7, 2021. Tel-
Aviv, State of Israel: 
European Scientific 
Platform. P. 42–44. URL: 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/i
ndex.php/scientia/issue/vie
w/07.05.2021 Vol. 2: 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/i
ndex.php/scientia/issue/vie
w/07.05.2021/526 
14. Лукащук М. М., 
Марушко Л. П., Салієва Л. 
М. Один з підходів до 



формування видавничої 
діяльності майбутніх 
вчителів хімії. Розвиток 
професійної майстерності 
педагога в умовах нової 
соціокультурної 
реальності: збірник 
матеріалів ІV міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Тернопіль, Україна, 15–16 
квітня 2021 р.). Тернопіль: 
СМП «Тайп», 2021. С. 
263–265. URL: 
http://dspace.tnpu.edu.ua/
bitstream/123456789/19071
/1/Rozvutok_prof_majst_p
ed_2021.pdf 
15. Салієва Л.М., Сливка 
Н.Ю., Марушко Л.П., Вовк 
М.В. 
Арилоксифункціоналізова
ні (бензо)імідазо[2,1-b]
[1,3]тіазини: синтез та 
біологічна дія. Записки 
Української науково-
дослідницької асоціації : 
тези доповідей 
Всеукраїнської 
конференції наукових 
дослідників (Львів, 19–25 
вересня 2021 р.). Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 
2021. с. 103. URL: 
https://drive.google.com/fil
e/d/1kLBZw55Qu75NXvurj
pzF80vwPdKVRkeT/view 
16. Лукащук М.М., 
Марушко Л.П., Янчук 
О.М., Кадикало Е.М. 
Особливості формування 
дослідницької 
компетентності у 
майбутніх вчителів хімії 
шляхом самопізнання. 
Пріоритетні напрями 
досліджень в науковій та 
освітній діяльності: 
проблеми та перспективи 
: збірник тез доповідей 
Всеукр. наук.-практ. конф. 
з міжнар. участю (м. 
Рівне, 12-13 жовт. 2021 р.). 
Рівне : КЗВО «Рівненська 
медична академія», 2021. 
С. 211–215.
П. 14.   Керівництво 
постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком «Позакласна 
робота з хімії в школі» 
(для студентів ОПП 
«Середня освіта. Хімія»). 
21 студент.
П. 15.  З 1995 р. член журі 
III етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
хімії; 2015–2017, 2020, 
2021, 2022 рр. – голова 
журі II етапу 
Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-
дослідницьких робіт учнів 
– членів Малої академії 
наук (секція хімії), у 
попередні роки та у 2018, 
2019 р.р. – член журі 
цього ж конкурсу.
П. 19. Член ГО 
«Українська асоціація 
дослідників освіти» з 
2020 року. Сертифікат № 
372/2020 від 01.01.2020 
Сертифікат № 90/2021 від 
14.01.2021 Сертифікат № 
138/2022 від 01.01.2022 
Член Наукового 
товариства ім. Шевченка 
Посвідчення № 3488, 
видане 11.16.2021 р.
П. 20.  У період 26.08.1991 
р. – 25.08.1994 р. – 
вчитель хімії та біології 
неповної середньої школи 
№ 9 м. Ковеля Волинської 



обл. У 1994 р. встановлено 
кваліфікаційну категорію 
«Спеціаліст I категорії». 
2000 р. – 2006 р. – 
керівник заочної школи 
(секція хімії) Волинського 
відділення Малої академії 
наук України (за 
сумісництвом). 2012–2017 
рр. – викладач навчальної 
дисципліни «Медична 
хімія» для студентів 
спеціальності 
«Сестринська справа» 
(ОКР «бакалавр») 
Луцького базового 
медичного коледжу (за 
сумісництвом). У 2018 р. 
робота на посаді вчителя 
хімії у ЛНВК № 10 (за 
сумісництвом)

122248 Осип Юрій 
Леонідович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Хімії, екології та 
фармації

Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 

університет імені 
Лесі Українки, рік 
закінчення: 2001, 

спеціальність: 
0703 Хімія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034883, 
виданий 

08.06.2006, 
Атестат доцента 

12ДЦ 030312, 
виданий 

17.02.2012

18 Біологічна та 
біоорганічна 
хімія

Виконуються п.  4, 11, 12, 
14, 15, 19

П. 4. 1. Осип Ю. Л., 
Кадикало Е. М., Марушко 
Л. П. Біологічна хімія. 
Методичні вказівки до 
лабораторного 
практикуму / Осип Ю. Л., 
Кадикало Е. М., Марушко 
Л. П. – Луцьк: П “Зоря–
плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 
2020. - 75 с. 
2. Осип Ю. Л., Кадикало Е. 
М., Марушко Л. П. 
Біохімія: методичні 
вказівки до вивчення 
курсу / Ю. Л. Осип, Е. М. 
Кадикало, Л. П. Марушко. 
– Луцьк: П “Зоря–плюс” 
ВОО ВОІ СОІУ, 2018. – 49 
с. 
3. Осип Ю. Л., Кадикало Е. 
М., Марушко Л. П. 
Екологічна біохімія: 
методичні вказівки до 
вивчення курсу / Ю. Л. 
Осип, Е. М. Кадикало, Л. 
П. Марушко. – Луцьк: П 
“Зоря–плюс” ВОО ВОІ 
СОІУ, 2018. – 49 с. 
4. Осип Ю. Л., Кадикало 
Е. М., Марушко Л. П. 
Біохімія з основами 
біоорганічної хімії: 
методичні вказівки до 
лабораторного 
практикуму / Ю. Л. Осип, 
Е. М. Кадикало, Л. П. 
Марушко. – Луцьк: П 
“Зоря–плюс” ВОО ВОІ 
СОІУ, 2017. – 78 с.

П.11.  1. Заклад вищої 
освіти "Луцький 
педагогічний коледж" 
Волинської обласної ради 
- консультування при 
підготовці наукової 
роботи для участі у 
всеукраїнському форумі 
«Дотик природи» подяка 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
Наказ № 60 від 30.11. 
2020 р. Договір про 
співпрацю 58У від 11 
серпня 2020 р.
 2.  Заклад вищої освіти 
"Луцький педагогічний 
коледж" Волинської 
обласної ради - 
консультування при 
підготовці наукової 
роботи для участі у 
всеукраїнському конкурсі 
«Юний селекціонер і 
генетик» Наказ № 685 від 
12.12.2019р. 
3.  Заклад вищої освіти 
"Луцький педагогічний 



коледж" Волинської 
обласної ради - 
консультування при 
підготовці наукової 
роботи для участі у 
всеукраїнському конкурсі 
«Юний селекціонер і 
генетик» грамота 
управління освіти, науки 
та молоді 
облдержадміністрації 
Наказ № 685 від 
06.12.2018р. 
4. Заклад вищої освіти 
"Луцький педагогічний 
коледж" Волинської 
обласної ради -  
консультування при 
підготовці наукової 
роботи для участі у 
всеукраїнському конкурсі 
«Юний селекціонер і 
генетик» грамота 
управління освіти, науки 
та молоді 
облдержадміністрації. 
Наказ №723 від 
19.12.2017р

П. 12.  1. Osyp Yu, Osyp 
M.А. Changes in the 
concentration of linolenic 
acid of acylglycerols of flax 
oil in the process Збірник 
наукових праць SCIENTIA. 
The driving force of science 
and trends in its 
development. Coventry, 
United. January 29, 2021. 
Vol. 2. С.56-57. 
2. Osyp Yu, Osyp M.А. 
Comparative characteristics 
of fatty acid composition of 
seed oil of different grape 
varieties Матеріали наук.-
практ. конф. Specialized 
and multidisciplinary 
scientific researches ( 
Амстердам. Нідерланди, 
11.12.2020) Амстердам. 
Нідерланди 2020. Том № 
3. С.53-54. 
3. Osyp Yu, Osyp M.А. 
Blending as a way to 
increase the nutritional 
value of sunflower oil. 
Матеріали наук.-практ. 
конф. Іntegración de las 
ciencias fundamentales y 
aplicadas en el paradigma 
de la sociedad post-
industrial (Барселона. 
Іспанія, 24.04.2020) 
Барселона: Логос, 2020. 
Том № 3. С.36-38. 
4. Osyp Yu, Osyp M.А. Fatty 
acids of guelder rose 
(viburnum opulus) oil. 
Problems and achievements 
of modern science 
Матеріали наук.-практ. 
конф. (Корк.Ірландія, 
06.05.2019). Корк: Логос, 
2019. Том № 7. С.10-11. 
5. Osyp Yu, Osyp M.А. Fatty 
acid composition of citrus 
oils The international 
scientific and practical 
conference: “Scientific 
discoveries: projects, 
strategies and 
development”, Edinburgh, 
Scotland, UK, 2019. Vol. 1., 
С.117-118. 
6. Osyp Yu, Osyp M. The 
content of polyunsaturated 
fatty acids in the skeletal 
muscle of some industrial 
species of fish. La science et 
la technologie à l'ère de la 
société de l'information. 
Матеріали наук.-практ. 
конф. (Бордо, 03.03.2019). 
Бордо: Логос, 2019. Том 



№ 3. С.71-73. 
7. Osyp Yu, Osyp M.А. Fatty 
acids of guelder rose 
(viburnum opulus) oil. 
International scientific-
practical conference 
“Problems and 
achievements of modern 
science”, Cork, Ireland, 
2019. Vol. 7. P.10-11. 
8. Осип Ю.Л., Осип М.А., 
Хомін В.Р., Чернюшок І.О. 
Зміни концентрації 
ліноленової кислоти 
ацилгліцеролів олії льону 
у процесі її зберігання. 
XXV Українська 
конференція з органічної 
та біоорганічної хімії, 
Луцьк, 2019. – с. 225. 
9. Жилко В.І. Домброва 
І.І. Климович О.С. Осип 
Ю.Л. Дослідження 
нандролон деканоату та 
фенілпропіонату методом 
газової хроматографії. 
XXV Українська 
конференція з органічної 
та біоорганічної хімії, 
Луцьк, 2019. – с. 231. 
10. Чернюшок І.О., Осип 
Ю.Л. Дослідження вмісту 
транс-ізомерів жирних 
кислот у шоколадних 
цукерках. ІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Сучасні 
тенденції розвитку науки 
та інформаційних 
технологій», Одеса, 2019. 
– с. 246-247.   
11. Хомін В.Р., Осип Ю.Л. 
Отримання хітинових 
сорбентів з креветок. ІІ 
Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасні тенденції 
розвитку науки та 
інформаційних 
технологій», Одеса, 2019. 
– с. 245-246.     12. Осип М. 
А., Осип Ю. Л. 
Характеристика 
жирнокислотного складу 
олії насіння різних сортів 
винограду. Аktuelle 
themen im kontext der 
entwicklung der modernen 
wissenschaften. Матеріали 
наук.-практ. конф. 
(Дрезден, 23.02.2018). 
Дрезден: Логос, 2018. Том 
№ 9. С. 119-121.                         
13. Осип М.А., Осип Ю. Л. 
Індивідуальні алкалоїди 
чистотілу та дослідження 
їх взаємодії з ДНК. 
Науково-інноваційний 
презентаційний потенціал 
матеріали наук.-практ. 
конф. (Ополе, 18.11.2018). 
Ополе: Логос, 2018. Том 
№5. С. 111-113.                                  
14. Киричук Т.С., Осип Ю. 
Л. Характеристика 
жирнокислотного складу 
олії насіння різних сортів 
винограду. ІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференця «Наука та 
технології», Київ, 2018.        
15. Веснянка В.М., Осип 
Ю. Л. Дослідження 
жирнокислотного складу 
олій насіння цитрусових. 
Альманах науки, 2018, 
№6/2 (15), с. 54-56.                         
16. Осип Ю. Л., Сливка 
А.В. Дослідження вмісту 
поліненасичених жирних 
кислот у скелетних м’язах 
деяких видів риб. ХІ 
Міжнародна науково-
практична конференція 



студентів і аспірантів 
“Молода наука Волині: 
пріоритети та 
перспективи досліджень”, 
Луцьк, 2017.                           
17. Осип М.А., Осип Ю.Л. 
Відтворення лісових 
ресурсів через природне 
поновлення деревних 
порід. Екологічна безпека: 
сучасні проблеми та 
пропозиції: матеріали 
наук.-практ. конф. (Харків 
21.04.2017). Харків, 2017. 
С.93-97.                                
18. Осип М.А., Осип Ю.Л. 
Природне поновлення 
деревних порід як один з 
шляхів відтворення 
лісових ресурсів (Київ, 
31.09.2017). Київ: 
Альманах науки, 2017. 
Випуск № 5. С. 3-6.

П. 14.  Шемейко Вікторія, 
ІІІ місце, Всеукраїнський 
біологічний форум 
учнівської та студентської 
молоді «Дотик природи 
2020» Всеукраїнський 
етап. Київ, Наказ № 60 від 
30.011.2020

П. 15. Бродовська Ірина ІІІ 
місце Всеукраїнського 
конкурсу «Юні 
селекціонери і генетики». 
Наказ № 671 від 
12.12.2019р. Чирко 
Валерія ІІ місце 
Всеукраїнського конкурсу 
«Юні селекціонери і 
генетики». Наказ № 685 
від 06.12.2018р. Чубай 
Ольга ІІ місце 
Всеукраїнського конкурсу 
«Юні селекціонери і 
генетики». Наказ №723 
від 19.12.2017р. Член журі 
ІІ етапу Всеукраїнського 
турніру «Юних хіміків» 
(2021 рік).

П. 19. Член Наукового 
товариства ім. Шевченка 
(посвідчення № 3389 від 
11 червня 2021 р) Член 
асоціації превентивної та 
антиейджинг медицини (з 
2018 року).

93151 Бойко Петро 
Костянтинович

Професор, 
Основне 
місце роботи

Медичний 
факультет

Диплом доктора 
наук ДД 008208, 

виданий 
14.04.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

BT 001042, 
виданий 

29.12.1982, 
Атестат старшого 

наукового 
співробітника 

(старшого 
дослідника) AC 

006804, виданий 
28.04.2009

25 Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

Виконуються п. 1, 4, 6, 8, 
19

П.1.  1. Boiko Petro. The 
Effects of Mospilan and 
Aktara Insecticidesin the 
Feedon Eg g Production and 
Meat Quality of Laying 
Hens / Volodymyr 
Dukhnytskyi , Galina 
Bazaka, Vasily Sokolyuk, 
Petro Boiko  and Irina 
Ligomina  // J. World Poult. 
Res. – №9 (4) . – 2019. – Р. 
233 – 239. 
2. Бойко П. К. Вплив 
прямих сонячних 
променів за різної 
експозиції на чисельність 
видового складу 
бактеріального препарату 
« Azoter SC, внесеного у 
ґрунт / М. І. Зінчук, П. К. 
Бойко, С. В. Дяків, Л. Г. 
Аджиєва // Агрохімія і 
ґрунтознавство. – 2019. – 
№ 88. – С. 8 9 – 9 4. 
3. Boiko P. К. Analysis of 
spatial and temporal 
dynamics of epizootic 
process of blackleg in 
Ukraine / P. K. Boiko, V. M. 



Sokolyuk , O. P. Boiko, V. I. 
Koziy, A. М. Fedorchenko 
// Ukrainian Journal of 
Ecology. – 2020. – Vol. 10. 
– Is. 2. – Р. 205– 215. 
4. Бойко П. К. 
Стрептококоз – факторна 
хвороба телят / П. К. 
Бойко, В. М. Соколюк, О. 
П. Бойко, О. В. Дишкант 
// Monografia 
pokonferencyjna. Science, 
research, development. – 
Berlin (Берлин ), 2018. – Р. 
53–63. 
5. Бойко П. К. 
Характеристика 
морфологічних ознак та 
фізіологічних 
властивостей штамів 
сальмонел, ізольованих 
від птиці і телят / О. П. 
Бойко, О. М. Сень, П. К. 
Бойко, Б. М. Куртяк, Т. О. 
Пундяк, Г. В. Собко // 
Науковий вісник 
Львівського 
національного 
університету ветеринарної 
медицини і біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького. – 
2017. – Т.19. – № 78. – С. 
124–135. 
6. Бойко П. К. 
Характеристика рівнів 
забруднення 
довгоіснуючими 
радіонуклідами 137Сs і 
90Sr кормів, продуктів 
тваринництва і 
рослинництва на території 
Волинської області за 
період 1991–2016 рр. / П. 
К. Бойко, Б. М. Куртяк, М. 
І. Зінчук та ін. // 
Науковий вісник 
Львівського 
національного 
університету ветеринарної 
медицини і біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького. – 
2017. – Т.19. – № 78. – С. 
13–17. 
7. Бойко П. К. 
Порівняльна 
характеристика 
напруженості 
епізоотичної та 
епідемічної ситуації щодо 
сальмонельозу на 
території Львівської 
області / О. П. Бойко, П. 
К. Бойко, Р. В. Волошин, 
Б. М. Куртяк, Т. О. 
Пундяк, М. С. Романович, 
Г. В. Собко // 
Ветеринарна 
біотехнологія. Бюлетень. 
– 2018. – Вип. 30. – С. 51– 
60. 

П.4.    1. Бойко П. К. 
Технічні регламенти 
застосування мелясної 
барди у рослинництві 
сільськогосподарських 
підприємств: Методичні 
рекомендації / М. І. 
Зінчук, П. К. Бойко. – 
Луцьк: ТОВ «ПЕК», 2017. 
– 18 с. 
2. Бойко П. К. Тимчасові 
рекомендації щодо 
ефективного застосування 
мелясної барди ТОВ «Біо 
ПЕК» у рослинництві 
сільськогосподарських 
підприємств Волинської 
області / М. І. Зінчук, П. 
К. Бойко. – Луцьк: М. 
Луцьк: Волинська філія 
ДУ «Держгрунтохорона», 
2017. 
3. Бойко П. К. 



Виготовлення 
діагностикуму для 
імунофлуоресцентної 
індикації та ідентифікації 
C. perfringens типу D – 
збудника класичної 
токсичної ентеротоксемії 
овець і великої рогатої 
худоби / П. К. Бойко, С. А. 
Ничик, Ю. С. Мандигра, Т. 
М. Уховська, Н. С. 
Лозовицька // Методичні 
рекомендації для 
спеціалістів ветеринарної 
медицини, науковців та 
студентів. – Київ: ІВМ 
НААН України, 2019. – 20 
с. 
4. Ґрунтова мікробіологія 
: методичні рекомендації 
до лабораторних занять / 
ред. Бойко П. К., Дяків С. 
В., Зінчук М. І., Аджиєва 
Л. Г., Коробейко Л. В. 
Луцьк: ПП Іванюк В.П., 
2020. 76 с. 
5. Використання 
електрохімічних 
активованих (ЕХА) 
розчинів у ветеринарній 
медицині і органічному 
виробництві 
(науковопрактичні 
рекомендації) / Мандигра 
М. С., Лисиця А. В., 6. 
Гнатюк Д. М., Грищук В. 
П., Мандигра Ю. М., 
Бойко О. П., Уманська В. 
В., Бойко П. К., Сіроштан 
І. О., Мандигра С. С. Луцьк 
: ПП Іванюк В. П., 2020. 
84 с.

 П.6.   Мандигра Ю. М. 
«Санітарна оцінка 
застосування у 
тваринництві 
дезінфікуючих засобів на 
основі 
полігексаметиленгуанідин
у» (Захист 2017 р.). 

П7.   Член спеціалізованої 
вченої ради Д 26.004.03 
Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування по 
захисту кандидатських та 
докторських дисертацій. 
(2016– 2021 рр.) 

Офіційний опонент 
кандидатської дисертації 
Козленко Тетяни 
Григорівни на тему: 
«Каліцівіроз котів: 
поширення, діагностика 
та лікування» за 
спеціальністю 16.00.03 – 
ветеринарна 
мікробіологія, 
епізоотологія, інфекційні 
хвороби та імунологія. 
НУБІП. 2018. 

П.8.  Виконавець 
ініціативної наукової теми 
«Мікобактеріози великої 
рогатої худоби – 
потенційне джерело 
мікобактеріозів людини» 
(2017–2022 рр.). 

П.19      1. Член 
Волинського осередку 
Асоціації спеціалістів 
ветеринарної медицини 
України.
2. Українське товариство 
епізоотологів 
3. Всеукраїнське 
товариство ветеринарних 
патологів.



20267 Шегедин 
Наталія 
Миколаївна

Асистент, 
Основне 
місце роботи

Іноземної 
філології

26 Латинська мова 
та медична 
термінологія

Виконуються П. 3, 11, 14, 
19

3. Наталія Шегедин. 
Семантична структура та 
стилістичні функції 
прикметників на 
позначення кольору в 
латинській мові (на 
матеріалі поезії 
августівського періоду): 
монографія. Луцьк: 
Надстир’я. 2021. 184 с.

П. 11. Наукове 
консультування 
Фермерського 
господарства «Шегедин» 
2017-2022 роки.

П. 14. Роль латинської 
медичної термінології у 
роботі фахівця-медика. 
Сім студентів.

П. 19. Участь у ГО 
«ВУАМТО»

362908 Журавльов 
Олександр 
Анатолійович

Доцент, 
Сумісництво

Біології та 
лісового 

господарства

Диплом магістра, 
Волинський 
державний 

університет ім. 
Лесі Українки, рік 
закінчення: 2002, 

спеціальність: 
070402 Біологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035847, 
виданий 

15.03.2006, 
Атестат доцента 

ДЦ 025440, 
виданий 

01.07.2011

16 Радіаційна 
медицина

Виконуються п. 1, 4, 10, 12, 
15, 19

П.1.  1. Relations hip 
Between The Rhythmic 
Activity Of The Cerebral 
Cortex And The 
Manifestation O f  I 
mpulsivity/Reflexivity / 
Kozachuk N., Shvartz L, 
Zhuravlov O at al. / / 
RJPBCS. – 2018. – 9 (4). – 
P. 1349 - 1355. 
2. Журавльова О.В. 
Академічна 
прокрастинація в 
іноземних студентів 
бакалаврату в 
умовахлінгво культурної 
інтеграції / О.В. 
Журавльова, Л.В. 
Засєкіна, О.А. Журавльов 
// Easteuropean  journal of 
psycholinguistics. – 2019. – 
6 (1). – С 82 – 93. http:// 
doi.org / 10.5281 / 
zenodo.3383927 
3. Жу р а в л ь о в а О.В., 
Журавльов О.А. Розробка 
та апробац і я методики 
діагностики особистісного 
конструкту 
прокрастинації // 
Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія 
психологічні науки. – 
2018. – 3 (1). – С.42 - 46 
4. Журавльова, О.В., & 
Журавльов О.А. (2020). 
Нейропсихологічні 
механізми розвитку 
прокрастинації. 
Психологія: реальність і 
перспективи, 14, 73 - 83. 
5. Журавльова, О.В. & 
Журавльов, О.А. (2020). 
Особливості соматизації в 
осіб із різним рівнем 
прокрастинації. 
Теоретичні і прикладні 
проблеми психології: зб. 
наук. праць 
Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля, № 
2(22), 22-32. 

П.3.   1. Тератологічний 
тлумачний словник / 
уклад.: В. С. Пикалюк. – 
Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 
– 576 с. 
2. Тератологічний 
тлумачний словник / 



уклад.: В. С. Пикалюк. – 
Вид. 2-ге, доповн. і 
перероб. – Луцьк : Вежа-
Друк, 2019. – 560 с. 
3. Медична та біологічна 
фізика : лабораторний 
практикум : навчальний 
посібник / [П. М. 
Григоришин, В. П. 
Шафранюк, В.С. Пикалюк 
та ін.]. – Луцьк : Вежа-
Друк, 2020. – 309 с. 

П.4.  1. Козачук Н. О., 
Моренко А. Г., Журавльов 
О. А. Фізіологія людини і 
тварин : методичні 
рекомендації до 
лабораторних робіт. 
Луцьк: 2021. 20 с. (прот.
№5 від 27.01.2021 р.) 
2. Козачук Н.О. 
Практикум з психології 
сприйняття. / Н.О. 
Козачук, О.А. Журавльов, 
О.В. Журавльова. – Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний університет 
імені Лесі Українки, 2019. 
– 31 с. 
3. Коцан І.Я. Практикум з 
фізіології сенсорних 
систем / І.Я.Коцан, Н.О. 
Козачук, О.А. Журавльов, 
О.В. Журавльова. – Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний університет 
імені Лесі Українки, 2019. 
– 61 с. 

П.10.  Міжнародний 
проект: “A computational 
infrastructure for 
highthroughput analysis of 
large brain imaging 
datasets”, awarded by the 
Swedish Research Council 
(Vetenskapsrådet). ( 2016-
2019 рр) 

П.12.   1. Трофим'як Ю.В., 
Дмитроца О.Р., Швайко 
С.Є., Журавльов О.А. Стан 
насичення киснем крові 
школярів підліткового 
віку, котрі постійно 
проживають на 
радіоактивно забрудненій 
території / Актуальні 
питання гігієни та 
екологічної безпеки 
України збірка тез 
доповідей науково–
практичної конференції 
(тринадцяті Марзєєвські 
читання). Випуск 17 (19-20 
жовтня 2017 р.) - м. Київ. - 
С. 144-146. 
2. Pshybelsky V., Zhuravlov 
O., Shevchuk T., Zhuravlova 
O. Indicators of respiratory 
system in conditions of 
chronic action of harmful 
environmental factors with 
type of body constitution. 
EUREKA: HEALTH 
SCIENCES. 2018. N 4. P. 
34-41. 
3. Dmytrotsa O., Yanko N., 
Shvayko S., Poruchynskiy 
A., Zhuravlov O. Indices of 
Oxygen Saturation in Urban 
and Rural Children // 
Biomed J Sci & Tech Res. – 
2018. – Vol. 4(3). – P. 3961- 
3962. MS.ID.001061. DOI: 
10.26717/ 
BJSTR.2018.04.001061.
 4. Журавльов О.А. 
Особливості фізичної та 
розумової працездатності 
у студентів з різним 
хронотипом / О.А. 
Журавльов // «ВЕКТОРИ 



ПСИХОЛОГІЇ – 2019 ». 
Матеріали Міжнарод ної 
молодіжної наукової 
конференції ( 24 квітня 
2019 р., м. Харків, 
Україна). - Харків: – 2019 
– С. 239-240. 
5. Kozachuk N. Relationship 
Betwee n The Rh ythm ic 
Activity Of The Cerebral 
Cortex And The 
Manifestation Of Im 
pulsivity / Reflexivity / 
Kozachuk N., Shvartz L, 
Zhuravlov O at al. // 
RJPBCS. – 2018. – 9 (4). – 
P. 1349 - 1355.
 
П.15.  Член журі II етап у 
Всеук раїнських конкурсів 
- захистівнауково - 
дослідницьких робіт учнів 
— членів Національного 
центру « Мала  академія 
наук України, 2020 р.

 П.19.  Член Українського 
фізіологічного товариства 
(з 2000 р. потеперішній 
час), Українського 
товариства нейро наук з 
2012 р. потеперішній час). 

94061 Шевчук Тетяна 
Яківна

Доцент, 
завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 006651, 
виданий 

12.04.2000, 
Атестат доцента 

ДЦ 009076, 
виданий 

21.10.2004

22 Анатомія людини Виконуються п. 1, 3, 4, 6, 
12, 14, 15, 19, 20

П 1.  1. Korzhyk О., 
Pavlovych О., Shvarts L, 
Shevchuk T., Dmytrotsa О., 
Poruchynskiy А., Morenko 
А. Event-related 
synchronization/ 
desynchronization in terms 
of manual motor program 
switching in men. 
BIOLOGIJA (Lithuania). 
2017. Vol. 63. No. 4. P. 297–
305. Web of Science Core 
Collection. 
2. Пшибельський В.В., 
Шевчук Т.Я. Особенности 
физического развития 
мужчин зрелого возраста 
при действии 
неблагоприятных 
экологических русловий. 
Медико-биологические 
проблемы 
жизнедеятельности, 2017. 
№ 1 (17). С. 78–84. 
3. Романюк А. П., Шевчук 
Т. Я. Особенности 
амплитудно-временных 
характеристик вызванных 
потенциалов у 
спортсменов во время 
концентрации внимания. 
Медико-биологические 
проблемы 
жизнедеятельности, 2017. 
№ 1 (17). С. 85–92. 
4. Пшибельський В.В., 
Журавльов О. А., Шевчук 
Т. Я., Журавльова О. В. 
Аналіз особливостей 
центрального кровоточу у 
досліджуваних, що 
зазнають хронічного 
впливу негативних 
факторів середовища на 
виробництві. Вісник 
Черкаського університету. 
Сер. Біологічні науки. 
2018. № 1. С.121–133. 
https://doi.org/10.31651/20
76-5835-2018-1-121-133 
5. Шевчук Т. Я., Романюк 
А. П., Апончук Л. С., Усова 
О. В., Шевчук А. Б. Стан 
центральної 
гемодинаміки підлітків 
залежно від спортивної 
спеціалізації. Фізичне 
виховання, спорт і 
культура здоров’яу 



сучасному суспільстві, 
2021, № 2 (54). С 126–132. 
https://doi.org/10.29038/2
220-7481-2021-02-126-132 
6. Шевчук Т., Апончук Л., 
Корнійчук Ю., Мазурець 
Н., Руднік Н. 
Функціональні зміни 
показників 
реоенцефалографії 
вертебро-базилярних 
відведень у дівчат-
підлітків з діагностованою 
артеріальною 
гіпертензією. Нотатки 
сучасної біології, 2, 2021 с. 
72-80. 
https://doi.org/10.29038/2
617-4723-2020-1-389-5-9

П. 3. 1. Психофізіологічні 
функції та інтегровані 
показники фізичного 
здоров’я людини в умовах 
сучасних екзогенних 
впливів різної природи та 
інтенсивності: монографія 
за заг. ред. І.Я. Коцана, 
А.І. Поручинського, 
Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 
296 с. 
2. Антонюк О.П., 
Кривецький В.В., Шевчук 
Т.Я., Пикалюк В. С., 
Шварц. Л. О. 
Тератологічний 
тлумачний словник. 
Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 
576 с. 
3. Антонюк О.П., Небесна 
З.М., Соколюк В.М., 
Пикалюк В. С., Шевчук Т. 
Я., Шварц. Л. О. 
Тератологічний 
тлумачний словник.Вид.2-
ге, доповн. і перероб. 
Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 
560 с. 
4. Пикалюк В. С., 
Лавринюк В. Є., Шевчук 
Т. Я., Шварц Л. О., 
Коржик О. В., Бранюк С. 
В., Апончук Л. С. Анатомія 
опорно-рухового апарату : 
навчально-методичний 
електронний посібник для 
студентів ЗВО ІІІ-ІV рівнів 
акредетації за 
спеціальністю 
«Медицина». Луцьк, 
2020. 309 с. 
5. Пикалюк В. С., 
Лавринюк В. Є., Шевчук 
Т. Я., Шварц Л. О., 
Коржик О. В., Бранюк С. 
В. Спланхнологія : 
навчально-методичний 
електронний посібник для 
студентів ЗВО ІІІ-ІV рівнів 
акредетації за 
спеціальністю 
«Медицина». Луцьк, 
2020. 160 с.
6. Пикалюк В. С., 
Лавринюк В. Є., Шевчук 
Т. Я., Шварц Л. О., 
Коржик О. В., Бранюк С. 
В. Анатомія серцево-
судинної системи. Органи 
імуногенезу : навчально-
методичний електронний 
посібник для студентів 
ЗВО ІІІ-ІV рівнів 
акредетації за 
спеціальністю 
«Медицина». Луцьк, 
2020. 172 с. 
7. Пикалюк В. С., 
Лавринюк В. Є., Шевчук 
Т. Я., Шварц Л. О., 
Бранюк С. В. Нервова та 
ендокринна системи. 
Органи чуття. Питання 
інтеграції систем 



організму : навчально-
методичний електронний 
посібник для студентів 
ЗВО ІІІ-ІV рівнів 
акредетації за 
спеціальністю 
«Медицина». Луцьк, 
2020. 297 с. 
8. Пикалюк В.С., Шварц 
Л. О., Журавльов О.А., 
Шевчук Т.Я. Анатомія 
людини з основами 
гістології : навчально-
методичний електронний 
посібник для студентів 
ЗВО ІІІ-ІV рівнів 
акредетації за 
спеціальністю 
«Фармація». Луцьк, 2020. 
281 с.
П. 4.  1. Пикалюк В. С., 
Шварц Л. О., Шевчук Т. Я. 
Анатомія людини : 
робочий зошит. Луцьк, 
2019. 108 с. 
2. Шевчук Т. Я., Пикалюк 
В. С., Апончук Л. С. 
Анатомія людини : 
робочий зошит. Луцьк: 
ПП Іванюк В. П., 2020. 94 
с. 
3. Анатомія людини. 
Moodle : веб-сайт. URL: 
http://194.44.187.60/moo-
dle/course/view.php?i-
d=68 
4. Серцево-судинна 
система. Робочий зошит / 
Пикалюк В. С. та ін. ; 
Луцьк, 2021. 112 с. 
5. Спланхнологія. Робочий 
зошит / Пикалюк В. С. та 
ін. ; Луцьк, 2021. 123 с. 
6. Нервова система та 
органи чуття. Робочий 
зошит / Пикалюк В. С. та 
ін. ; Луцьк, 2021. 272 с. 
7. Анатомія опорно-
рухового апарату. Робочий 
зошит / Пикалюк В. С. та 
ін. ; Луцьк, 2021. 141 с. 
8. Шевчук Т. Я., Апончук 
Л. С., Пикалюк В. С. 
Анатомія людини : 
робочий зошит. Луцьк, 
2021. 104 с. 
9. Шевчук Т. Я., Апончук 
Л. С. Опорно-руховий 
апарат : навчально-
методичні матеріали для 
самостійної роботи 
студентів. Луцьк, 2021. 118 
с. 
10. Шевчук Т. Я., Пикалюк 
В. С., Апончук Л. С. 
Нормальна анатомія 
людини (за професійним 
спрямуванням) : робочий 
зошит. Частина 1. Луцьк, 
2021. 124 с. 
11. Шевчук Т. Я., Пикалюк 
В. С., Апончук Л. С. 
Нормальна анатомія 
людини (за професійним 
спрямуванням): робочий 
зошит. Частина 2. Луцьк, 
2021. 120 с. 
12. Шевчук Т.Я., Пикалюк 
В.С., Апончук Л.С. 
Вегетативна нервова 
система. Навчально-
методичні матеріали для 
організації самостійної 
роботи студентів. Луцьк, 
2021. 96 с.
13. Шварц Л. О., Шевчук 
Т.Я., Апончук Л.С. 
Анатомія людини: 
робочий зошит. Луцьк, 
2022. 109 с. 
14. Шварц Л. О., Шевчук 
Т.Я., Апончук Л.С. 
Анатомія людини: 
робочий зошит. Луцьк, 



2022. 211 с. 
15. Шевчук Т.Я., Апончук 
Л.С. Анатомія людини: 
робочий зошит (для 
студентів заочної форми 
навчання). Луцьк, 2022. 
75 с.
П. 6. 1. Романюк Альона 
Павлівна (Фізіологія 
людини і тварин – 
03.00.13, Тема: 
Особливості 
нейрофізіологічних та 
вегетативних процесів у 
осіб, які займаються 
вправами різного 
характеру ) – 2018 р. 2. 
Апончук Людмила 
Степанівна (Фізіологія 
людини і тварин – 
03.00.13, Тема: Вплив 
тютюнопаління на 
функціональний стан 
жіночого організму) – 
2018 р.

П. 12. 1. Aponchuk L., 
Shevchuk T., Pykaliuk V., 
Yushchuk G. Physical 
development and 
performange efficiency of 
female women smokers with 
different smoking history 
and of female non smokers. 
Biomedical Perspectives II: 
Abstract book of 
International Scientific 
Conference of Students, 
Postgraduates and Young 
Scientists, Sumy, October 
20–22, 2020. Sumy : Sumy 
State University, 2020. 42 
p. 
2. Пикалюк В.С., Шевчук 
Т.Я., Усова О.В., Шварц 
Л.О., Апончук Л.С., 
Бранюк С.В., Шевчук А.Б. 
Особливості викликаної 
активності кори головного 
мозку в спортсменів 
різних видів спорту. 
Науково-практична 
конференція : 
фундаментальні науки – 
практичній медицині: 
морфо-фунціональні 
методи дослідження 
онтогенетичних 
перетворень, 
фізіологічних та 
метаболічних процесів, 
змодельованих 
патологічних станів, при 
захворюваннях 
внутрішніх органів (Івано-
Франківськ, 30 вересня–2 
жовтня 2020). Івано-
Франківськ, 2020. С. 99–
101. 
3. Пикалюк В.С., Усова 
О.В., Сологуб О. В., 
Шевчук Т.Я., Лавринюк 
В.Є. Особливості 
центральної та 
периферичної 
гемодинаміки підлітків 
різних медичних груп 
фізичного виховання. 
Сучасні проблеми 
морфології людини: зб. 
тез Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю до 
80-річчя професора С. Ю. 
Масловського (Харків, 23-
25 вересня 2020 року). 
Харків, 2020. С. 149–151. 
4. Пикалюк В.С., Усова О. 
В., Сологуб О. В., Шевчук 
Т. Я., Гайдучик П. Д. 
Функціональні 
особливості ЕКГ підлітків 
різних медичних груп 



фізичного виховання. 
Актуальні питання 
науково-практ. конф. 
(Запоріжжя, 3-4 жовтня 
2020 р.) : ЗДМУ МОЗ 
України. Запоріжжя : 
ЗДМУ, 2020. С. 96–98. 
5. Шевчук Т. Я., Апончук 
Л. С., Пикалюк В. С., 
Шварц Л. О. Визначення 
типів центральної 
гемодинаміки у 
спортсменів різної 
спортивної реалізації. 
Міжнародний науковий 
журнал «Граль науки», 
2021. № 4. С. 553–555. 
6. Апончук Л. С., Шевчук 
Т. Я., Пикалюк В. С., 
Шварц Л. О., Усова О. В. 
Вплив тютюнопаління на 
показники артеріального 
тиску в жінок та прояв їх 
реактивності у відповідь 
на випалювання чергової 
сигарети. Наукові читання 
імені О. О. Богомольця: 
матеріали науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, 
присвяченій 140-річчю з 
дня народження 
академіка О. О. 
Богомольця (24 травня 
2021 р.). Київ : НМУ імені 
О.О. Богомольця, 2021. С. 
94–95. 
7. Пикалюк В. С., Шевчук 
Т. Я., Апончук Л. С., 
Корнійчук Ю. В., Ющук А. 
Л. Мозкова гемодинаміка 
у дівчаток старших класів 
загальноосвітньої школи 
при артеріальній 
гіпертензії. Біоморфологія 
ХХІ століття. Збірник тез 
XIV Міжнародної наукової 
конференції, присвяченої 
100-річчю з часу 
заснування кафедри 
анатомії, гістології і 
патоморфології тварин ім. 
акад. В. Г. Касьяненка 
Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування 
України, Київ, 23–24 
вересня 2021 року. – К., 
2021. – 56 с. 
8. Шевчук Т. Я., Апончук 
Л. С., Пикалюк В. С. 
Сікора В.З. Функціональні 
зміни показників 
мозкової гемодинаміки у 
дівчат-підлітків з 
діагностованою 
гіпертензією 
Міжнародний науковий 
журнал «Граль науки», 
2021. № 9. C. 434–435.

П. 14. 1. Aponchuk L., 
Shevchuk T., Pykaliuk V., 
Yushchuk G. Physical 
development and 
performange efficiency of 
female women smokers with 
different smoking history 
and of female non smokers. 
Biomedical Perspectives II: 
Abstract book of 
International Scientific 
Conference of Students, 
Postgraduates and Young 
Scientists, Sumy, October 
20–22, 2020. Sumy : Sumy 
State University, 2020. 42 
p. 
2. Пикалюк В.С., Шевчук 
Т.Я., Усова О.В., Шварц 
Л.О., Апончук Л.С., 
Бранюк С.В., Шевчук А.Б. 
Особливості викликаної 
активності кори головного 



мозку в спортсменів 
різних видів спорту. 
Науково-практична 
конференція : 
фундаментальні науки – 
практичній медицині: 
морфо-фунціональні 
методи дослідження 
онтогенетичних 
перетворень, 
фізіологічних та 
метаболічних процесів, 
змодельованих 
патологічних станів, при 
захворюваннях 
внутрішніх органів (Івано-
Франківськ, 30 вересня–2 
жовтня 2020). Івано-
Франківськ, 2020. С. 99–
101. 
3. Пикалюк В.С., Усова 
О.В., Сологуб О. В., 
Шевчук Т.Я., Лавринюк 
В.Є. Особливості 
центральної та 
периферичної 
гемодинаміки підлітків 
різних медичних груп 
фізичного виховання. 
Сучасні проблеми 
морфології людини: зб. 
тез Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю до 
80-річчя професора С. Ю. 
Масловського (Харків, 23-
25 вересня 2020 року). 
Харків, 2020. С. 149–151. 
4. Пикалюк В.С., Усова О. 
В., Сологуб О. В., Шевчук 
Т. Я., Гайдучик П. Д. 
Функціональні 
особливості ЕКГ підлітків 
різних медичних груп 
фізичного виховання. 
Актуальні питання 
науково-практ. конф. 
(Запоріжжя, 3-4 жовтня 
2020 р.) : ЗДМУ МОЗ 
України. Запоріжжя : 
ЗДМУ, 2020. С. 96–98. 
5. Шевчук Т. Я., Апончук 
Л. С., Пикалюк В. С., 
Шварц Л. О. Визначення 
типів центральної 
гемодинаміки у 
спортсменів різної 
спортивної реалізації. 
Міжнародний науковий 
журнал «Граль науки», 
2021. № 4. С. 553–555. 
6. Апончук Л. С., Шевчук 
Т. Я., Пикалюк В. С., 
Шварц Л. О., Усова О. В. 
Вплив тютюнопаління на 
показники артеріального 
тиску в жінок та прояв їх 
реактивності у відповідь 
на випалювання чергової 
сигарети. Наукові читання 
імені О. О. Богомольця: 
матеріали науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, 
присвяченій 140-річчю з 
дня народження 
академіка О. О. 
Богомольця (24 травня 
2021 р.). Київ : НМУ імені 
О.О. Богомольця, 2021. С. 
94–95. 
7. Пикалюк В. С., Шевчук 
Т. Я., Апончук Л. С., 
Корнійчук Ю. В., Ющук А. 
Л. Мозкова гемодинаміка 
у дівчаток старших класів 
загальноосвітньої школи 
при артеріальній 
гіпертензії. Біоморфологія 
ХХІ століття. Збірник тез 
XIV Міжнародної наукової 
конференції, присвяченої 
100-річчю з часу 



заснування кафедри 
анатомії, гістології і 
патоморфології тварин ім. 
акад. В. Г. Касьяненка 
Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування 
України, Київ, 23–24 
вересня 2021 року. – К., 
2021. – 56 с. 
8. Шевчук Т. Я., Апончук 
Л. С., Пикалюк В. С. 
Сікора В.З. Функціональні 
зміни показників 
мозкової гемодинаміки у 
дівчат-підлітків з 
діагностованою 
гіпертензією 
Міжнародний науковий 
журнал «Граль науки», 
2021. № 9. C. 434–435.

П. 15 1. Переможці ІІІ 
етапу (обласного) 
конкурсу-захисту 
наукових робіт із секція 
«Медицина» : - 2017-2018 
н.р. – Савчук С. (ІІ місце), 
Маковський Б (ІІІ місце); - 
2018-2019 н.р. – 
Маковьский Б. (ІІ місце), 
Корнійчук Ю. (ІІІ місце); - 
2019-2020 н.р. – 
Корнійчук Ю. (І місце), 
Андрійчук Я. (ІІ місце), 
Антонюк К. (ІІІ місце); - 
2020-2021 н.р. – Усова 
А.О. (ІІ місце). 
2. Переможці ІV етапу 
(Всеукраїнського) 
конкурсу-захисту 
наукових робіт і секції 
«Валеологія» : -2019-2020 
н.р. – Корнійчук Ю. (ІІІ 
місце); 
3. Участь у журі Обласних 
конкурсів-захистів 
наукових робіт секція 
«Медицина», «Біологія 
юдини», «Валеологія» 
(січень-лютий 2013 року, 
січень-лютий 2014 року та 
січень-лютий 2015 року). 
3. Участь у журі Обласних 
турнірів-біологів «Мала 
академія наук» (жовтень 
2013 року, жовтень 2014 
року, жовтень 2015 року, 
жовтень 2016 року, 
жовтень 2017 року, 
жовтень 2018 року, 
жовтень 2019 року, 
жовтень 21 р.).

П. 19. Всеукраїнське 
наукове товариство 
анатомів, гістологів, 
ембріологів і 
топографоанатомів,
посвідчення №273.

П. 20. 1. Керівник секції 
«екологія» Волинська 
обласна Мала академія 
наук (1999-2003 роки); 
2. Керівник профільного 
курсу «Анатомія людини» 
гімназія № 21 міста 
Луцька (2003-2009 роки); 
3. Керівник гуртка біології 
заочної школи Волинська 
обласна Мала академія 
наук (з 2011 року по 2019 
р.); 
4. Керівник секції 
«Медицина» Волинська 
обласна Мала академія 
наук (з 2017 року по 
теперішній час)

364552 Поручинський 
Андрій 
Іванович

Доцент, 
Суміщення

Біології та 
лісового 

господарства

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007565, 
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виданий 
27.06.2000, 

Атестат доцента 
02ДЦ 000712, 

виданий 
19.02.2004

П. 1. 1. Korzhyk O., 
Pavlovych O., Shvarts L., 
Shevchuk T., Dmytrotsa O., 
Poruchynskiy A., Morenko 
A. Event-related 
synchronization / 
desynchronization in terms 
of switch of manual motor 
programs in men. - Biologia 
(Lithuania). 2017. Vol.63. 
No4. – Р.297-305. Web of 
Science 
2. Olha Korzhyk, Olha 
Pavlovych, Olha 
Abramchuk, Tetyana 
Kachynska, Olena 
Dmytrotsa, Andriy 
Poruchynskiy, Alevtyna 
Morenko. Pecularities of 
brain processes during the 
stop and switch of motor 
programs among women // 
Biologija . 2018. Vol. 64. 
№3. Р. 217-227 Web of 
Science. 
3. Kozachuk N, Shvartz L, 
Zhuravlov O, Poruchynskyi 
A, Dmytrotsa O, Abramchuk 
O, Poruchynska Т, 
Zhuravlova O, and Hoshko 
L. Relationship Between 
The Rhythmic Activity Of 
The Cerebral Cortex And 
The Manifestation Of 
Impulsivity / Reflexivity // 
Research Journal of 
Pharmaceutical, Biological 
and Chemical Sciences. - 
July–August 2018 Research 
Journal of Pharmaceutical, 
Biological and Chemical 
Sciences, 9(4) Page No. 
1349-1355 Scopus 
4. Alevtyna Morenko. 
Changes in 
electroencephalogram 
(EEG) power during 
subdominant (left) hand 
finger movements in 
females with different alpha 
rhythm characteristics / 
Olena Morenko, Olena 
Dmytrotsa, Andriy 
Poruchynsky, Olha Korzhyk 
// Health Problems of 
Civilization. 2020; 14(1): 
63-69 Web of Science Core 
Collection 
5. Morenko A, Morenko O, 
Dmytrotsa O, Poruchynskyi 
A, Korzhyk O. Event-related 
potentials during 
contralateral switching over 
motor programs in 
humans// Regulatory 
Mechanisms in Biosystems, 
2020. – 11(1). – P. 110-115 
https://doi.org/10.15421/02
2016 Web of Science Core 
Collection

П.3. 1. Психофізіологічні 
функції та інтегровані 
показники фізичного 
здоров’я людинив умовах 
сучасних екзогенних 
впливів різної природи та 
інтенсивності : 
монографія / за заг. ред. І. 
Я. Коцана, А. І. 
Поручинського. — Луцьк, 
2017. — 297 с. 
2. Фізіологія : навчальний 
посібник до лабораторних 
занять і самостійної 
роботи студентів 
спеціальності 
«Медицина» / уклад.: А. 
Г. Моренко, А. І. 
Поручинський, Т. В. 
Качинська. – Ч. 1. - Луцьк 
: Вежа-Друк, 2021. – 96 с. 
3. Фізіологія : навчальний 
посібник до лабораторних 



занять і самостійної 
роботи студентів 
спеціальності 
«Медицина» / уклад.: А. 
Г. Моренко, А. І. 
Поручинський, Т. В. 
Качинська, О. А. Білецька. 
– Ч. 2. - Луцьк : Вежа-
Друк, 2021. – 132 с.

П. 4. 1. Екологічна 
фізіологія людини. 
Анотований конспект 
лекцій / Укладачі: 
Поручинська Т. Ф., 
Поручинський А. І., 
Пасичнюк І. Ф., Дмитроца 
О. Р. - Луцьк, 2017. - 56 с. 
2. Тератологічний 
тлумачний словник / 
уклад.: В. С. Пикалюк. – 
Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 
576 с. (Колектив авторів: 
Пикалюк В. С., Антонюк 
О. П., Кривецький В. В., 
Шевчук Т. Я., Шварц Л. 
О., Абрамчук О. М., 
Журавльов О. А., 
Дмитроца О. Р., Усова О. 
В., Лавринюк В. Є., 
Мотузюк О. П., 
Поручинський А. І., 
Синиця В. Г., Степанюк Я. 
В.).
3. Фізіологія : навчальний 
посібник до лабораторних 
занять і самостійної 
роботи студентів 
спеціальності 
«Медицина» / уклад.: А. 
Г. Моренко, А. І. 
Поручинський, Т. В. 
Качинська, О. А. Білецька. 
– Ч. 1. - Луцьк : ВНУ імені 
Лесі Українки, 2021. – 96 
с. 
4. Фізіологія : навчальний 
посібник до лабораторних 
занять і самостійної 
роботи для студентів 
спеціальності 
«Медицина» / уклад.: А. 
Г. Моренко, А. І. 
Поручинський, Т. В. 
Качинська, О. А. Білецька. 
– Ч. 2. - Луцьк : Вежа-
Друк, 2021. – 132 с.

П.8.  Член редколегії 
періодичного наукового 
видання (журналу) 
«Health Problems of 
Civilization» (Web of 
science, Index Copernicus), 
Польща Член редколегії 
та рецензентом наукових 
статей у науковому 
журналі «Науковий 
вісник (Біологічні науки)» 
(Волинський 
національний університет 
імені Лесі Українки).

П. 9.  Голова експертної 
комісії МОН України з 
проведення первинної 
акредитаційної 
експертизи освітньо-
професійної програми 
Біологія зі спеціальності 
091 Біологія за другим 
(магістерським) рівнем 
вищої освіти у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г. С. 
Сковороди (21-23 травня 
2018 року), наказ МОН 
№640-л від 7.05.2018 року 
Заступник голови 
Галузевої експертної ради 
галузі знань 09 Біологія 
Національного агентства 



із забезпечення якості 
вищої освіти.

П. 11.  1. Є науковим 
куратором Шацького 
національного 
природного парку, 
здійснював наукове 
консультування та 
підготував наукове 
обґрунтування щодо 
проведення санітарно-
оздоровчих заходів у 2020 
році за межами заповідної 
зони Шацького 
національного 
природного парку 
(вихідний номер пакету 
документів 03-28/01/2490 
від 30.09.2020 року). 
2. Є науковим куратором 
Шацького національного 
природного парку, 
здійснював наукове 
консультування та 
підготував наукове 
обґрунтування щодо 
регулювання чисельності 
лисиці червоної 
закріплених мисливських 
угідь Шацького 
національного 
природного парку за 
межами заповідної зони 
(вихідний номер пакету 
документів 03-28/01/3319 
від 18.12.2020 року).

П.19.  Член Українського 
фізіологічного товариства 
(з 2000 р по теперішній 
час), Українського 
біофізичного товариства 
(з 2010 р. по теперішній 
час), Українського 
товариства нейронаук з 
2012 р. по теперішній час).

389467 Філончук 
Надія 
Анатоліївна

Асистент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет імені 
О.О. Богомольця, 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
7.12010002 
педіатрія

1 Пропедевтика 
педіатрії

Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років

64497 Моренко 
Алевтина 
Григорівна

Професор, 
Основне 
місце роботи

Біології та 
лісового 

господарства

Диплом доктора 
наук ДД 004714, 

виданий 
29.09.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005480, 
виданий 

12.01.2000, 
Атестат доцента 

ДЦ 009073, 
виданий 

21.10.2004, 
Атестат 

професора AП 
000508, виданий 

23.10.2018
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П. 1  1.Morenko A.G. EEG 
Activity during realization 
of manual movements by 
individuals with different 
characteristics of the alpha 
rhythm. / A.G. Morenko 
/Neurophysiology. 2017. – 
49 (2) – P. 143–150. doi: 
https://doi.org/10.1007/s11
062-017-9643-9 Scopus 
2.Morenko A. H. Coherence 
EEG frequency components 
during manual movements 
executed by the 
subdominant hand in 
women. /O. V. Korzhyk, O. 
S. Pavlovych, A. H. 
Morenko/ Regulatory 
Mechanisms in Biosystems. 
– 2017. – 8(1). – P. 51–57. 
doi: 10.15421/021710 Web 
of Science Core Collection 
3.Morenko A. H. Event-
Related EEG 
Synchronization 
/Desynchronization under 
Conditions of Cessation and 
Switching over of the 
Programs of Manual 
Movements in Men. / O. V. 
Korzhyk, A. H. Morenko, 
І.Ya. Kotsan 



//Neurophosiology. 2018. – 
Vol. 50, No. 3. – P. 189-–
197. doi: 
https://doi.org/10.1007/s11
062-017-9643-9 Scopus 
4.Morenko A. H. Cortex 
electrical activity during 
switching of motor 
programs among men and 
women./ O. V. Korzhyk, O. 
S. Pavlovych, O. R. 
Dmytrotsa, A. H. Morenko 
// Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. – 2018. – 
8(2). – P. 183–188 doi: 
10.15421/021827 Web of 
Science Core Collection 
5.Morenko A. Gender 
Features of Brain Processes 
During Inhibition of 
Manual Movements’ 
Programs./ O. Korzhyk, O. 
Morenko, A. Morenko, I. 
Kotsan // Annals of 
Neuroscienes, 2019. – 26(1). 
– P. 4–9. doi: 
https://doi.org/10.5214/AN
S.0972.7531.260103 Scopus  
6.Morenko A. Changes in 
electroencephalogram 
(EEG) power during 
subdominant (left) hand 
finger movements in 
females with different alpha 
rhythm characteristics. / A. 
Morenko, O. Morenko, O. 
Dmytrotsa, A. Poruchy 
Problems of Civilization. 
2020. – Vol 1. – P. 63–69. 
doi: 
https://doi:10.5114/hpc.202
0.93295 . Web of Science 
Core Collection 
7.Morenko A. H. Event-
related potentials during 
contralateral switching over 
motor programs in humans. 
/ O. V. Korzhyk, O. R. 
Dmutrotsa, A. I. 
Poruchynskyi, A. H. 
Morenko. // Regulatory 
Mechanisms in Biosystems, 
2020. – 11(1). – P. 110–115 
https://doi.org/10.15421/02
2005 Web of Science Core 
Collection 
8.Morenko A. Event-related 
synchronization / 
desynchronization in terms 
of switch of manual motor 
programs in men. / O. 
Korzhyk, O. Pavlovych, L. 
Shvarts, T. Shevchuk, O. 
Dmytrotsa, A. 
Poruchynskiy, A. 
Morenko// Biologija 2017. 
Vol. 63. No. 4. P. 297–305. 
doi: 
https://doi.org/10.6001/bio
logija.v63i4.3604 Web of 
science. Zoological records. 
9.Korzhyk O. Peculiarities 
of brain processes during 
the stop and switch of 
motor programs among 
women / O. Korzhyk, O. 
Pavlovych, O. Abramchuk, 
O. Dmytrotsa, A. 
Poruchynskiy, T. 
Kachynska, A. Morenko // 
Biologija. – 2018. – Vol. 64. 
- №. 3. – P. 217–227. Web 
of Science. Zoological 
recods.

П. 4.  1. Моренко А. Г. 
Основи патологічної 
фізіології: лабораторний 
практикум / А. Г. 
Моренко. – Луцьк, СНУ 
імені Лесі Українки, 2020. 
– 50 с. 
2. Моренко А. Г. 
Патологічна фізіологія: 



програма навчальної 
дисципліни / А. Г. 
Моренко. – Луцьк: СНУ 
імені Лесі Українки, 2020. 
– 14 с. 
3. Козачук Н.О., Моренко 
А.Г., Журавльов О.А. 
Фізіологія людини і 
тварин. Вісцеральні 
системи. Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний університет 
імені Лесі Українки, 2020. 
– 33 с. 
4. Лабораторний журнал з 
курсу «Фізіологія людини 
і тварин» для студентів 
денної форми навчання за 
ОПП «Середня освіта. 
Природничі науки»” (на 
базі молодшого 
спеціаліста) / Укладачі 
Моренко А.Г., Козачук Н. 
О., Білецька О. А. // 
Луцьк, Волинський 
національний університет 
імені Лесі Українки, 2020. 
– 53 с. 
5. Козачук Н. О., Моренко 
А.Г., Журавльов О.А. 
Фізіологія людини і 
тварин: методичні 
рекомендації до 
лабораторних робіт. 
Луцьк: 2021.20 с (прот.№5 
від 27.01.2021) 
6. Фізіологія : навчальний 
посібник до лабораторних 
занять і самостійної 
роботи студентів 
спеціальності 
«Медицина» / уклад.: А. 
Г. Моренко, А. І. 
Поручинський, Т. В. 
Качинська, О. А. Білецька. 
– Ч. 1. - Луцьк : ВНУ імені 
Лесі Українки, 2021. – 96 
с. 
7. Фізіологія : навчальний 
посібник до лабораторних 
занять і самостійної 
роботи для студентів 
спеціальності 
«Медицина» / уклад.: А. 
Г. Моренко, А. І. 
Поручинський, Т. В. 
Качинська, О. А. Білецька. 
– Ч. 2. - Луцьк : Вежа-
Друк, 2021. – 132 с.

П. 6.  1.Коржик Ольга 
Василівна, 2021 р., 
науковий ступінь 
кандидата біологічних 
наук за спеціальністю 
03.00.13 – фізіологія 
людини і тварин.

П. 7.   З 2017-2020 рр. - 
член спеціалізованої 
вченої ради К 32.051.05 з 
правом прийняття до 
розгляду та проведення 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.01 
«Загальна психологія, 
історія психології». 
Офіційний опонент 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата біологічних 
наук за спеціальністю 
03.00.13 – фізіологія 
людини і тварин: 
1.Бондаренко Марії 
Павлівни (2016 р.) 
«Нейрофізіологічні 
механізми обробки 
інформації при її моно- та 
бінокулярному 
сприйнятті», 



2.Охрея Артема 
Геннадійовича (2017 р.) 
«Міжпівкульна взаємодія 
головного мозку у 
музикантів та 
немузикантів у стані 
спокою та при розумовій 
діяльності». 
3.Шпенкова Олексія 
Олександровича (2021) 
«Нейрофізіологічні 
механізми засвоєння 
звукових ритмів у 
професійних музикантів 
та не музикантів».

П.8.  Є членом 
редакційної колегії 
наукових видань, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України та іноземного 
рецензованого наукового 
видання 1.Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені Лесі 
Українки. Серія Біологія» 
(з 2015), 2.Екологічні 
нотатки» (Луцький 
національний технічний 
університет) (з 2016)
3.Annals of neurosciences 
(Indian Academy of 
neurosciences) (з 2016) 
Експерт (резензкнт) 
журналу «Journal of 
Experimental 
Neuroscience» (2 відгуки)

П. 9.   Експерт дисертації 
Мартіросян М. В. (2019) 
«Копінг-стратегії 
професійної стійкості 
особистості адвоката», 
спец. вчена рада на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.01 
«Загальна психологія, 
історія психології».

П.10.  Україно-
Швейцарський проєкт 
«Розвиток медичної 
освіти» (з 2021). 
Стажування за програмою 
академічної мобільності 
Еразмус+: Інститут 
біотехнології 
Люблінського 
католицького 
університету імені Іоанна 
Павла ІІ, Польща., 
06.03.2017-10.03.2017. 
Проведено курс лекції із 
сучасних проблем 
біотехнології та їх 
застосування в сфері 
охорони здоров’я. 
Факультет біології і 
екології. Поморський 
університет в Слупську, 
Польща, 04.03.2018-
10.03.2018 Проведено 
курс лекції із сучасних 
проблем біотехнології та 
їх застосування в сфері 
охорони здоров?я. 
International Travel Grant 
(International Brain 
Research Organization) для 
участі у 22nd International 
Neuroscience Winter 
Conference, taking place in 
Solden, Austria between 
April 6 – April 10, 2021.

П. 12.  1. Моренко А. Г. 
Рецензія на підручник 
Н.О. Сибірної, Г.Я. 
Гачкової, І.В. Бродяк, К.А. 



Сибірної, М.Р. Хохли та 
М.В. Сабадашки 
«Функціональна біохімія» 
за ред. проф. Н. О. 
Сибірної. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. 
– 644 с. – (Серія 
«Біологічні студії») / А. Г. 
Моренко // Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені Лесі 
Українки. Серія: 
Біологічні науки. – 2018. – 
8(381). – C. 108-109. 
2. Коржик О.В., Моренко 
А.Г. Особливості 
викликаної активності 
головного мозку жінок в 
умовах зупинки в 
переключення моторних 
програм мануальних 
рухів. // Матеріли 20-го 
з'їзду Українського 
Фізіологічного Товариства 
з міжнародною участю 
(27-30.05.2019). 
Фізіологічний журнал, 
2019. – Т 63, № 3. – С. 48. 
3. Коржик О.В., Моренко 
А.Г. Гендеpні oсoбливoсті 
електpoенцефалoгpами 
під час пеpеключення 
мoтopних пpoгpам 
мануальних рухів. 
//Молодь і поступ 
біології: програма та тези 
доповідей XV 
Міжнародної наукової 
конференції студентів і 
аспірантів (м. Львів, 
2020р.). – Львів, 2020.
4. О. Р. Дмитроца, І. Я. 
Коцан, А. Г. Моренко, С. Є. 
Швайко, Н. В. Янко, А. І. 
Поручинський, Н. В. 
Шевчук Особливості 
показників 
стоматологічного здоров’я 
курців залежно від 
тривалості 
тютюнопаління. // 
Wiadomości Lekarskie. – 
2018, tom LXXI, nr 4. – С. 
937 
http://wl.medlist.org/2018/
07/16/04-2018-
streszczenia/ 
5. Коржик О.В., Моренко 
А.Г. Особливості 
мозкового реагування 
чоловіків та жінок в 
умовах зупинки і 
переключення моторних 
програм . //Матеріали ХІІ 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
аспірантів і студентів 
«Молода наука Волині: 
пріоритети та 
перспективи досліджень» 
(15−16 травня 2018 року). 
–Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 
– С. 51-53.

П. 13.  «Біотехнології в 
галузі охорони здоров'я» 
(96 год.) (2018-2021 рр.)

П. 14.  Керівництво 
проблемною групою 
«Електрична активність 
кори головного мозку під 
час гальмування і 
переключення моторних 
програм мануальних 
рухів»

П. 15. 2019 рік: 2 місце II—
III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів 



Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (Колядко Лариса 
Сергіївна, учениця 10 
класу Волинського 
наукового ліцею-інтернату 
Волинської обласної 
ради).

П. 19. Член Українського 
фізіологічного товариства 
(з 2000 р по теперішній 
час), Українського 
біофізичного товариства 
(з 2010 р. по теперішній 
час), Українського 
товариства нейронаук з 
2012 р. по теперішній час)

400543 Шевчук Борис 
Леонідович

Старший 
викладач, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Тернопільська 
державна 

медична академія 
імені І.Я. 

Горбачевського, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 Лікувальна 
справа, Диплом 
кандидата наук 

ДK 009911, 
виданий 

26.10.2012

0 Соціальна 
медицина, 
громадське 
здоров’я

Виконуються п. 20

П. 20.  2002-2022 КП 
«Медичне об’єднання 
Луцької міської 
територіальної громади» 
2004-2018 КЗ «Луцький 
центр первинної медико-
санітарної допомоги №2» 
2018-2022 Приватна 
медична практика

Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років

389502 Мартинюк 
Тарас 
Валентинович

Старший 
викладач, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
медичний 

університет імені 
Данила 

Галицького, рік 
закінчення: 1999, 

спеціальність: 
110101 Лікувальна 

справа, Диплом 
кандидата наук 

ДK 029472, 
виданий 

30.06.2015

1 Клінічна анатомія 
і оперативна 
хірургія

Виконуються п. 1, 8, 12, 19, 
20

П. 1.   1. Obturation 
intestinal obstruction in the 
course of necritizing 
enterocolitis in newborn 
children. Olga M. 
Gorbatyuk, Stanislav I. 
Bacuci, Taras V. Martinyuk, 
Konstantin T. Bertsun. 
Waidomosci Lekarskie. 
Konstancin-Jeziorna. 2021. 
– Vol LXXIV, Issue 4, № 4.;
2. Perforative peritonitis in 
newborns: instrumental 
and morphological 
examination findings. Olga 
M. Gorbatyuk, Taras 
Martyniuk. Waidomosci 
Lekarskie. Konstancin-
Jeziorna. 2021. – Vol 
LXXIV, Issue 10, part 2, № 
10.;
3. Т.В. Мартинюк, О.М. 
Романюк, В.Ф. Мартинюк, 
О.М. Горбатюк, В.С. 
Селюк, П.В. Руцький 
Хірургічне закриття 
відкритої артеріальної 
протоки у недошених 
новонароджених – погляд 
на проблему// 
Неонатологія, хірургія та 
перинатальна медицина.- 
2017. – Т. 7, № 1. С. 40-45.;
4. О.М. Горбатюк, О.Б. 
Герман, Т.В. Мартинюк 
Роль селективного В-
блокатора у лікуванні 
дітей із проблемними 
гемангіомами складної 
анатомічної локалізації// 
Современная педиатрия.- 
2017. - 2(82). С. 106-110.
5. Мартинюк Т. В., 
Мартинюк В.Ф., Горбатюк 
О.М., Селюк В. С. Кишкові 
стоми при некротичному 
ентероноліті у 
новонароджених - погляд 
на проблему // Клінічна 
хірургія.- 2018.- № 11.3. 
ТОМ 85.- С. 106-107. 
П.8. Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми 



(Державний 
реєстраційний номер: 
0122U002094)
П. 12.   1.  Доповідь на тему 
«The five-years experience 
of Percutaneous internal 
ring suturing (PIRS) in 
children with inguinal 
gernia», на міжнародній 
конференції «ІІ 
Польсько–Українські дні 
дитячої хірургії». – 
Польща, Люблін, жовтень 
2018 р. 
2. Доповідь на тему: 
«Кишкові стоми при 
перфоративному 
некротичному 
ентероколіті. Погляд на 
проблему» на науково-
практичній конференції 
за міжнародною участю 
«Актуальні проблеми 
сучасної хірургії та 
колопроктології», яка 
присвячена 110- річчю з 
дня заснування наукового 
товаришства хірургів 
міста Києва та Києвської 
області. – Київ, листопад 
2018 р 
3. Доповідь на тему: 
«Досвід перкутанного 
прошивання грижового 
мішка на рівні 
внутрішнього пахвинного 
кільця у дітей з 
пахвинною грижею» на 
науково-практичній 
конференції «Інноваційні 
технології в хірургії та 
анестезіології і 
інтенсивній терапії 
дитячого віку», Київ, 
жовтень 2019 р
4. Доповідь на тему: 
«Досвід хірургічного 
закриття відкритої 
артеріальної протоки у 
недоношених 
новонароджених» на 
науково-практичній 
конференції «Інноваційні 
технології в хірургії та 
анестезіології і 
інтенсивній терапії 
дитячого віку», Київ, 
жовтень 2019 р 
5. Вебінар: « Некротичний 
ентероколіт : сучасний 
погляд на проблему» / 
доповідач: Мартинюк 
Тарас Валентинович-
ОДКЛ м.Луцьк – 17-
18.05.2021р. 17.00.
6. Obturation intestinal 
obstruction in the course of 
necritizing enterocolitis in 
newborn children. Olga M. 
Gorbatyuk, Stanislav I. 
Bacuci, Taras V. Martinyuk, 
Konstantin T. Bertsun. 
Waidomosci Lekarskie. 
Konstancin-Jeziorna. 2021. 
– Vol LXXIV, Issue 4, № 4. 
7. Доповідь на тему: 
«Досвід мініінвазивного 
оперативного лікування 
трахеостравохідної нориці 
у новонароджених» на 
всеукраїнській науково-
практичній конференції з 
міжнародною участю « 
Актуальні питання 
дитячої хірургії ». Львів, 
листопад 2021р.

П.19. Член всеукраїнської 
асоціації дитячих хірургів 
з 2010р.
П. 20.  Відділення дитячої 
хірургїї та хірургії 
новонароджених 
Комунальне підприємство 



«волинське обласне 
територіальне медичне 
об’єднанн захисту 
материнства та 
дитинства» Волинської 
обласної ради з 2001 року.
Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років
Стажування  ті 
підвищення кваліфікації:
1.  ПАЦ «Дитяча хірургія» 
кафедра дитячої хірургії 
НМАПО ім. П. Л. Шупика, 
м. Київ. 08.05-08.06.2017 
р. Посвідчення № 2779 від 
08 червня 2017р. 
2. Атестація та присвоєння 
вищої кваліфікаційної 
категорії за спеціальністю 
«Дитяча хірургія». 
Атестаційна комісія при 
управлінні охорони 
здоров’я Волинської 
облдержадміністрації 
червень 2017. Посвідчення 
№ 388/17 від 29.06.17 
дійсне до 28.06.2022р.
3. ТУ «Актуальні питання 
дитячої хірургії» кафедра 
дитячої хірургії НМАПО 
ім. П. Л. Шупика, м. Київ. 
04.06-05.07.2019р. 
Посвідчення № 3201 від 
05.07.2019р.
4. ТУ «Бізнес-планування 
в охороні НМАПО ім. П. 
Л. Шупика, м. Київ. 11.02-
25.02.2020 р. Посвідчення 
№ 352 від 25 здоровя» 
лютого 2020р.
5. ТУ «Сучасна 
діагностика та лікувальна 
тактика при хворобі 
Гіршпрунга – 
мультидисциплінарний 
підхід». кафедра дитячої 
хірургії НМАПО ім. П. Л. 
Шупика, м. Київ. 29.09-
12.10.2020 р. Посвідчення 
№6043 від 12 жовтня 
2020р.
6. ТУ Актуальні питання 
дитячої хірургії та 
урології. Львівський 
національний медичний 
університет ім. Д. 
Галицького, 7.09-
20.09.2021 р., посвідчення 
до диплому ВК № 
11062255

389466 Яковенко Олег 
Костянтинович

Старший 
викладач, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Вінницький 

національний 
медичний 

університет ім. 
М.І. Пирогова, рік 
закінчення: 2003, 

спеціальність: 
110104 Педіатрія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020444, 
виданий 

03.04.2014

0 Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини

Виконуються п. 1, 8, 9, 19, 
20

П.1. 1. Диференційна 
діагностика саркоїдозу 
органів дихання. / 
Яковенко О.К. зі спів. // 
Український 
пульмонологічний 
журнал. 2017, №1;
2. .Погляд на сучасну 
пульмонологію очима 
практикуючого лікаря. / 
Яковенко О.К. зі спів. // 
Клінічна імунологія. 
Алергологія. 
Інфектологія. Спецвипуск 
№ 1 2017.
3. Гіперсенситивний 
пневмоніт у контексті 
диференційної 
діагностики 
інтерстиційних 
захворювань легень./ 
Яковенко О.К. зі спів.// 
Клінічна імунологія. 
Алергологія. 
Інфектологія. Спецвипуск 
№ 1 2018.
4. Випадок 
лімфангіолейоміоматозу 
асоційованого з 



комплексом туберозного 
склерозу. Український 
пульмонологічний 
журнал. 2018, №3
5.  Рідкісні інтерстиційні 
захворювання легень як 
міждисциплінарна 
проблема. Клінічний 
випадок 
лімфангіолейоміоматозу, 
асоційованого з 
комплексом туберозного 
склерозу. /Яковенко О.К. 
зі співавт. Клінічна 
імунологія. Алергологія. 
Інфектологія. № 1 (114) 
2019.
6. Антифосфоліпідний 
синдром під маскою 
легеневої патології: 
клінічні спостереження 
пульмонолога./Яковенко 
О.К. зі спів. Клінічна 
імунологія. Алергологія. 
Інфектологія. № 7 (120) 
2019
7. Клінічна імунологія. 
Алергологія. 
Інфектологія. № 8 (121) 
2019. Яковенко О.К. зі 
співавт. Метастатичне 
ураження легень: 
клінічний випадок 
внутрішньопечінкової 
холангіокарциноми, 
асоційованої з цирозом та 
HBV- і HCV-інфекцією.
8. Доброкачественные 
опухоли легких и бронхов: 
клинические, 
морфологические, 
эндоскопические и 
лучевые аспекты 
диагностики «Здоров’я 
України», 2020 р.
9. Особливості перебігу 
важкого COVID-19 з 
летальним наслідком у 
мешканців Волинського 
регіону, Український 
пульмонологічний 
журнал. 2021, № 2
10. Тяжкий перебіг 
COVID-19: досвід 2020 
року. Здоров’я України, 
тематичний номер №2, 
2021 р. 35. Тяжкий перебіг 
COVID-19: досвід 2020 
року. Клінічна імунологія. 
Алергологія. 
Інфектологія. № 5 (134) 
2021,
11. Seasonal epidemiology 
and clinical manifestations 
of interstitial lung diseases 
(ILD) as an important 
criterion for differential 
diagnosis viral pneumonia 
with pulmonary arterial 
hypertention(PAH) 
associated with severe 
COVID-19. European 
Respiratory Society, 2021

П.8.    Член редакційної 
ради Українського 
пульмонологічного 
журналу з 2016 року

П.9.    Експерт з 
пульмонології УОЗ 
облдержадміністрації з 
2016 року.

П.19.   Член 
Європейського 
респіраторного 
товариства з 2016 року.

П.20.    Луцька міська 
дитяча поліклініка, лікар 
алерголог-імунолог 
дитячий, 2007-2009. 
Волинське обласне 



протитуберкульозне 
об’єднання , генеральний 
директор, 2013-2014.  
ТОВ «Тарас-Волинь» 
(Медичний центр 
«Благомед»), директор, 
2013-2015. 
ТОВ «Клініка алергії та 
кашлю», директор, 2019-
дотепер. 
Волинська обласна 
клінічна лікарня, 2004-
дотепер.

316525 Галей Микола 
Михайлович

Доцент, 
завідувач 
кафедри, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом магістра, 
Луцький 

національний 
технічний 

університет, рік 
закінчення: 2020, 
спеціальність: 073 

Менеджмент, 
Диплом доктора 
наук ДД 011397, 

виданий 
29.06.2021, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054706, 
виданий 

14.10.2009

3 Загальна хірургія Виконуються п. 1, 2, 5, 12, 
19, 20
П. 1.  1. Галей М. М. 
Симультанні 
лапароскопічні операційні 
втручання у хворих із 
комбінованою патологією 
органів черевної 
порожнини [Електронний 
ресурс] / М. М. Галей, І. О. 
Бабін, І. Ю. Шаваров // 
Шпитальна хірургія. 
Журнал імені Л. Я. 
Ковльчука. - 2017. - № 3. - 
С. 128-130. 
2. Ничитайло М. Ю. 
Порівняльна оцінка 
ефективності 
розробленого 
одномоментного 
лапароскопічного 
лікування жовчнокам’яної 
хвороби та супутньої 
хірургічної патології 
[Електронний ресурс] / М. 
Ю. Ничитайло, М. М. 
Галей, О. І. 
Дзюбановський // 
Шпитальна хірургія. 
Журнал імені Л. Я. 
Ковальчука . - 2019. - № 1. 
- С. 43-48. 
3. Дзюбановський І. Я. 
Безпека та ефективність 
симультанних лапароско-
пічних втручань при 
лікуванні жовчнокам’яної 
хвороби та поєднаної 
хірургічної патології 
органів черевної 
порожнини [Електронний 
ресурс] / І. Я. 
Дзюбановський, М. М. 
Галей, П. А. Гащишин, І. 
П. Марчук // Шпитальна 
хірургія. Журнал імені Л. 
Я. Ковальчука . - 2019. - № 
1. - С. 62-68. 
4. Галей М. М. Перший 
досвід виконання 
лапароскопічної резекції 
шлунка за методикою 
Більрот-ІІ з модифікацією 
Гофмейстера–Фінстерера 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. О. Бабін, І. П. 
Марчук // Шпитальна 
хірургія. Журнал імені Л. 
Я. Ковальчука . - 2019. - № 
1. - С. 83-85. 
5. Пецентій В. В. Перший 
досвід впровадження 
малоінвазивних 
технологій в 
кардіохірургічній 
практиці [Електронний 
ресурс] / В. В. Пецентій, 
М. М. Галей, Г. Ю. 
Таранець, І. П. Марчук // 
Шпитальна хірургія. 
Журнал імені Л. Я. 
Ковальчука . - 2019. - № 1. 
- С. 93-95. 
6. Галей М. М. Оцінка 
доцільності симультанних 
лапароскопічних втручань 
прилікуванні 
жовчнокам’яної хвороби з 
хірургічною 
коморбідністюорганів 



черевної порожнини 
[Електронний ресурс]/ М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук, П. А. Гащишин // 
Шпитальна хірургія. 
Журнал імені Л. Я. 
Ковальчука . - 2019. - № 4. 
- С. 105-113.
7. Галей М. М. Comparison 
of quality of life in 
postoperative patients with 
cholecystolithiasis and 
choledocholithiasis. The 
difference between open 
and laparoscopic treatment 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Biomedical and 
Biosocial Anthropology – 
2019 No. 36 (2019) 
8. Порівняльна оцінка 
якості життя у 
післяопераційних хворих 
з калькульозним 
холециститом та 
холедохолітіазом 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Шпитальна 
хірургія. Журнал імені Л. 
Я. Ковальчука . - 2019. - № 
2. 
9. Порівняльна оцінка 
візуалізації при виконанні 
симультанного 
лапароскопічного 
лікування ЖКХ та ГСОД 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Шпитальна 
хірургія. Журнал імені Л. 
Я. Ковальчука . - 2019. - № 
3. 
10. Оцінка доцільності 
використання 
одноетапної стратегії 
лікування холедохолітіазу 
та холецистолітіазу 
шляхом виконання 
симультанних 
лапароскопічних втручань 
з двохетапною стратегією 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук //Хірургія. 
Журнал імені Л. Я. 
Ковальчука . - 2019. - № 4.  
11. Галей М. М. Оцінка 
доцільності симультанних 
лапароскопічних втручань 
прилікуванні 
жовчнокам’яної хвороби з 
хірургічною комор 
бідністю рганів черевної 
порожнини [Електронний 
ресурс]/ М. М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук, П. А. Гащишин // 
Шпитальна хірургія. 
Журнал імені Л. Я. 
Ковальчука . - 2019. - № 4. 
- С. 105-113. 
12. Галей М.М. Analysis of 
visualization index using 
technique of simultaneous 
laparoscopic operations / 
Halei M., Dzubanovsky I., 
Marchuk I. // Journal of 
Education, Health and 
Sport Vol 10, No 10 (2020) 
> 
13. Галей М.М. Analysis of 
fatigue in surgeons after 
simultaneous laparoscopic 
operations / Halei M., 
Dzubanovsky I., Marchuk I. 
// Journal of Education, 
Health and Sport Vol 10, No 
7 (2020) > 



14. Галей М.М. Comparison 
of stress before and after 
operation for patients that 
underwent laparoscopic 
surgical treatment of hiatal 
hernia and simultaneous 
operations / Halei M., 
Dzubanovsky I., Marchuk I. 
// IOSR Journal of Dental 
and Medical Sciences 
Volume 19, Issue 12 Ser.1 15. 
Галей М.М. Stress before 
and after surgery in patients 
with laparoscopic treatment 
of gallstone disease and 
inguinal hernia/ Halei M., 
Dzubanovsky I., Marchuk I. 
// Moldovan Medical 
Journal. 2021;64(1) 16. 
Галей М.М. Length of 
hospital stay analysis. 
Simultaneous laparoscopic 
surgery in treatment of 
combined surgical 
pathology of organs of 
abdominal cavity./ Halei 
M., Dzubanovsky I., 
Marchuk I. // Journal of 
Education, Health and 
Sport Vol 11, No 8 (2020) > 
17. Галей М.М. Influence of 
simultaneous laparoscopic 
cholecystectomy and 
Toupet fundoplication on 
physical status of patient / 
Halei M., Dzubanovsky I., 
Marchuk I. // Journal of 
Education, Health and 
Sport Vol 11, No 4, (2020) >  
18. Оцінка доцільності 
симультанних 
лапароскопічних втручань 
для лікування 
захворювань 
гепатобіліарної системи 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Вісник 
Вінницького 
національного медичного 
університету, 2020, Т. 24, 
No3
19. Симультанні 
лапароскопічні 
холецистектомія та 
крурорафія з 
фундоплікацією за Тупе 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Харківська 
хірургічна школа No 
4(103) 2020 
20. Оцінка результатів 
симультанних 
лапароскопічних 
алогерніопластики та 
холецистектомії 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Здобутки 
клінічної і 
експериментальної 
медицини 2020 №15-2 
21. Техніка встановлення 
лапароскопічних портів 
для виконання 
симультанних 
лапароскопічних операцій 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Вісник 
медичних і біологічних 
досліджень, 2020 №1-1 
22. Методи симультанного 
лапароскопічного 
лікування жовчнокам’яної 
хвороби з паховою килою 
та їх ефективність 
[Електронний ресурс] / М. 
М. Галей, І. Я. 



Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Вісник 
Вінницького 
національного медичного 
університету, 2020, Т. 24, 
No4 
23. Техніка виконання 
симультанних операцій 
при поєднаній 
гінекологічній патології із 
жовчнокам’яною 
хворобою [Електронний 
ресурс] / М. М. Галей, І. Я. 
Дзюбановський, І. П. 
Марчук // Актуальні 
питання педіатрії, 
акушерства та гінекології 
2020 Т. 13, №3
П. 2.  1. Патент на корисну 
модель «Спосіб лікування 
калькульозного 
холециститу та супутньої 
грижі стравохідного 
отвору діафрагми» № 
117104 від 12.06.2017р.
2. Патент на корисну 
модель «Спосіб лікування 
грижі стравохідного 
отвору діафрагми середніх 
та великих розмірів» № 
118132 від 25.07.2017р. 
3. Патент на корисну 
модель «Спосіб 
фундоплікації при грижі 
стравохідного отвору 
діафрагми» № 117103 від 
12.06.2017р.
4. Патент на корисну 
модель «Спосіб 
одноетапного 
малоінвазивного 
оперативного втручання 
при холецисто- та 
холедохолітіазі» № 
128491 від 25.09.2018р. 
5. Патент на корисну 
модель «Спосіб 
хірургічного лікування 
холецистохоледохолітіазу
» № 128490 від 
25.09.2018р.
6. Патент на корисну 
модель «Спосіб 
одноетапного 
симультанного 
хірургічного лікування 
холецистохоледохолітіазу
» № 128492 від 
25.09.2018р.
П.5.   «Обгрунтування 
безпеки та ергономіки 
виконання симультанних 
лапароскопічних 
операційних втручань у 
хворих з поєднаними 
хірургічними 
захворюваннями органів 
черевної порожнини і 
заочеревинного 
простору»-2021р.
П.12.   1. Шаваров І.М. The 
methods of completion of 
minimally invasive 
procedures in patients with 
calculous cholecystitis 
combined with 
choledocholityasis. / Ivan I., 
Krytskyy T., Halei K., Halei 
M. // 25-й міжнародний 
конгрес хірургів EAES : 
матеріали з’їзду. – 
Франкфурт-на-Майні, 
2017. – P027. 
2. Галей М.М. The 
comparison of general 
health status in patients 
underwent open and 
laparoscopic 
cholecystectomy and 
choleduchotomy. / Halei 
M., Dzubanovsky I., 
Marchuk I., Babin I. // 48-й 
міжнародний конгрес 
хірургів ISS/WCS : 



матеріали з’їзду. – Краків, 
2019. – PE206. 
3. Галей М.М. One-stage 
treatment of 
choledocholitiasis and 
obstructive jaundice and 
cholecystitis using 
laparoscopic technology / 
Halei M., Dzubanovsky I., 
Marchuk I., Babin I. // 48-й 
міжнародний конгрес 
хірургів ISS/WCS : 
матеріали з’їзду. – Краків, 
2019. – PE208. 
4. Галей М.М. 
Simultaneous laparoscopic 
cholecystectomy and 
bilateral tapp performed by 
original method / Halei M., 
Marchuk I.// 70-й конгрес 
товариства хірургів 
польських: матеріали 
з’їздую – Торунь 2021 
5. Галей М.М. The original 
method of simultaneous 
laparoscopic 
cholecystectomy and right-
side adrenalectomy/ Halei 
M., Marchuk I.// 70-й 
конгрес товариства 
хірургів польських: 
матеріали з’їздую – 
Торунь 2021
П.19.  Дійсний член 
European Association for 
Endoscopic Surgery (2020-
2022 р.)
П.20.   В.о. Медичного 
директора КП ВОКЛ
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Богомольця, Інститут 
післядипломної освіти, 
Кафедра загальної хірургії 
№2 02.04.2018 – 
13.04.2018 Посвідчення до 
диплому ЛА НХ – 000979 
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Східноєвропейського 
національного 
університету імені Лесі 
Українки. Філософські 
науки. – № 9 (334). – 
Луцьк: Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, 
2016. – С. 54-58.
2. Semenov A.M. 
Philosophy of Modern 
Education and Global Social 
Dynamics ( The Social – 
Anthropological Aspect ) / 
A.M. Semenov // 
International Scientific and 
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“WORLD Science”. – Dubai, 
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Anthroposocial modeling 
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Науковий вісник 
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2019. – с. 3-9 
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Main Research Issues // 
Політологічні читання 
імені проф. Б. Яроша: зб. 
наук. прац.-Луцьк, Вежа, 
2021 5. Andrii Semenov. 
Global Challenges to the 
Philosophy of the Future.// 
Evropsky Filozophcky a 
Historicky Diskurz, 2021, V. 
7, Iss.2, p.48-58.

П.4.  1. Програма 
навчального курсу 
«Аксіологія», Луцьк, 
2020, 21с 
2. Програма навчального 
курсу «Феноменологія», 
Луцьк, 2018, 17с Прогрма 
навчального курсу 
«Філософія в сучасному 
світі», Луцьк, 2019, 23 с 
3. Програма навчального 
курсу «Філософія», Луцьк, 
2020, 34с // ел. курс: 
https://www.office.com/?
auth=2

П.13.  Спеціальність 
«Міжнародні відносини», 
«Міжнародні економічні 
відносини», 2020/2021 
навч.рік, ( 58 год.), 
2021/2022 навч.рік (58 
год.)

П. 14.  Участь у журі ІІ 
(обласного) етапу 
конкурсу -захисту 
учнівських наукових робіт 
Волинської національної 
академії наук (ВОМАН), 
член журі обласного 
турніру юних філософів та 
релігієзнавців 2015-2020. 
журі відкритого 
міжнародного фестивалю 
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перспективне 
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майбутнього» - 7 осіб

П. 15.  Член журі ІІ 
(обласного) етапу 
конкурсу-захисту 
учнівських наукових робіт 
Волинської національної 
академії наук (ВОМАН), 
член журі обласного 
турніру юних філософів та 
релігієзнавців 2016-2022

П. 19.   Всеукраїнське 
обʼєднання громадян 
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Влада», 2017-2021 рр. 
Дійсний член Український 
філософський фонд 2010-
2022 рр.

П. 20.  ПП «ВЕП ТРЕЙД 
ІНВЕСТ», менеджер із 
соціальної комунікації та 
міжнародного 
співробітництва (2017-
2022 рр). 
Міжнародна асоціація 
журналістів «4 Влада», 
журналіст ( 2017-2022 рр. 



)

86677 Гончар 
Катерина 
Леонідівна

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Іноземної 
філології

Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 

університет імені 
Лесі Українки, рік 
закінчення: 2003, 

спеціальність: 
030502 Мова і 

література 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000545, 
виданий 

10.11.2011, Атестат 
доцента 12ДЦ 

046024, виданий 
25.02.2016

15 Англійська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Виконуються п. 4, 14, 15, 
19 

П.4.  Наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти та 
дистанційного навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах ЗВО, 
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практикумів / методичних 
вказівок /рекомендацій/ 
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друкованих навчально-
методичних праць 
загальною кількістю три 
найменування:
1. Гончар К. Л. , Коляда Е. 
К., Шелудченко С. Б. . 
Психолінгвістика: 
лекційні матеріали 
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Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний університет 
імені Лесі Українки, 2019. 
108 с.
2. Гончар К. Л. Academic 
writing: навч.-метод. 
розробка. Луцьк: Вежа-
Друк, 2021. 72 с.
3. Гончар К. Л., Книш Т. В. 
Навчально-методичні 
рекомендації з англійської 
мови для студентів 4 курсу 
(8 семестр) факультету 
інформаційних систем 
фізики та математики для 
підготовки до проведення 
тестового підсумкового 
контролю. Луцьк: ПП 
Іванюк В. П., 2021. 60 с.
4. Гончар К. Л., Панченко 
В. В, Троцюк А. М. 
Professional English for 
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мова для студентів-
біологів: метод. 
рекомендації. Луцьк, 2021. 
124 с.

П.14.  Керівник 
проблемної групи 
«Особливості англомовної 
медичної лексики» (17 
осіб).

П.15.  2016-2017 н. р. 
керувала секцією 
«Англійська мова» в МАН 
у Волинській області. Двоє 
слухачів, Микитюк Яна (с. 
Княгининок) та Крохмаль 
Степан (Луцька гімназія 
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місця на конкурсі захисті 
науково-дослідницьких 
робіт
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та/або громадських 
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Член Всеукраїнської 
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(Міжнародний 
Біографічний Інститут 
(Дубаї, Нью-Йорк, Рим, 
Єрусалим, Пекін).
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П. 1.  1. Sukhomlin K. B. The 
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rostochiensis (Nematoda: 
Heteroderidae) in the 
northwest of Ukraine / [K. 
B. Sukhomlin, V. M. 
Koshirets, M. O. Zinchenko, 
Y. V. Biletskiy, O. P. 
Zinchenko] // Biosystems 
Diversity, 2019, 27(1), 33-
38. Web of Science, Index 
Copernicus 
2. Сухомлін К. Б. Про 
знахідки деяких видів 
вільновусих 
напівтвердокрилих та 
тарганів на території 
Шацького НПП / К. Б. 
Сухомлін, О. П. Зінченко, 
М. О. Зінченко // 
Природа Західного 
Полісся та прилеглих 
територій. Збірник 
наукових праць. 2016. – 
№ 13. – С. 206-211. 
3. Sukhomlin K. The 
Adaptation of Bloodsucking 
Black Flies to Feeding on 
Warm-blooded Animals / 
Sukhomlin K., Zinchenko 
O., Zinchenko M. // 
Науковий вісник 
Східноєвроп. нац. ун-ту ім. 
Лесі Українки. – Серія 
Біол. науки. – Луцьк. – 
2016. – № 7 (356). – С. 157-
163. 
4. Сухомлін К. Б. Про 
знахідки деяких видів 
вільновусих 
напівтвердокрилих та 
тарганів на території 
Шацького НПП / К. Б. 
Сухомлін, О. П. Зінченко, 
М. О. Зінченко // 
Природа Західного 
Полісся та прилеглих 
територій. Збірник 
наукових праць. 2016. – 
№ 13. – С. 206-211. 
5. Zinchenko M. О. 
Environmental Education in 
Ukrainian Primary School 
// Науковий вісник 
Східноєвроп. нац. ун-ту ім. 
Лесі Українки. – Серія 
Педагог. науки. – Луцьк. – 
2017. – № 1. – С. 19-24. 
6. Зінченко М. О. Про 
знаходження Сонцевика 
жалібниці – Nymphalis 
antiopa (Linnaeus, 1758) на 
території Шацького 
національного 
природного парку // М. О. 
Зінченко, О.П. Зінченко / 
Природа Західного 
Полісся та прилеглих 
територій. Збірник 
наукових праць. 2017. – № 
14. – С. 83-86. 
7. Сухомлін К. Б. 
Попередній аналіз фауни 
мошок (Simuliidae, 
Diptera) в межах 
Ківерцівського НПП 
«Цуманська пуща» // К. Б. 
Сухомлін, О. П.Зінченко, 



М. О. Зінченко / Природа 
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Збірник наукових праць. 
2018. – № 15. – С. 165-170.
8. Сухомлин М. М. Гриби 
Ківерцівського 
національного 
природного парку 
«Цуманська Пуща» 1. 
Серпневі знахідки 2018 р. 
/ Сухомлин М. М., Цвид 
Н. В., Зінченко М. О. // 
Природа Західного 
Полісся та прилеглих 
територій. Збірник 
наукових праць. 2018. – 
№ 15. – С. 129-135. 
9. Сухомлін К. Сучасний 
стан популяції західного 
кукурудзяного жука 
Diabrotica virgifera virgifera 
(Coleoptera: 
Chrysomelidae) на 
території Волинської 
області / Катерина 
Сухомлін, Віталій 
Коширець, Марія 
Зінченко, Олександр 
Зінченко, Юрій Білецький 
// Науковий вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені Лесі 
Українки. Серія: 
Біологічні науки, 2019, 3 
(387). – С. 72-80. 
10. Зінченко О. П. Комахи 
надрядів Neuropteroidea та 
Hymenopteroidea 
Ківерцівського 
національного 
природного парку 
«Цуманська пуща»: 
попередні дослідження // 
О. П. Зінченко, К. Б. 
Сухомлін, М. О. Зінченко 
/ Природа Західного 
Полісся та прилеглих 
територій. Збірник 
наукових праць. 2019. – 
№ 16. – С. 202-206. 
11. Сухомлін К. Б. Комахи 
інфракласів Palaeoptera та 
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Ківерцівського 
національного 
природного парку 
«Цуманська пуща»: 
попередні дослідження // 
К. Б. Сухомлін, О. П. 
Зінченко, М. О. Зінченко / 
Природа Західного 
Полісся та прилеглих 
територій. Збірник 
наукових праць. 2019. – 
№ 16. – С. 215-220. 
12. Cухомлін К. Туруни 
(Carabidae) Ківерцівського 
національного 
природного парку 
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попередні дослідження / 
[Cухомлін К., Чумак В., 
Зінченко О., Веремій Т., 
Зінченко М.] // Наук. 
вісник Східноєвроп. нац. 
ун-ту ім. Лесі Українки. 
Серія: Біол. науки, 2020. – 
№ 2 (390). – С. 59-65.

П. 4.   1. Зінченко М. О. 
Молюски. Методичні 
рекомендації до 
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практики з 
природознавства / М. О. 
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Медіа, 2016. – 60с. 
2. Зінченко М. О. 
Екокультура особистості: 
Методичні рекомендації 
до практичних занять. – 



Луцьк : Медіа, 2018. – 36 с.  
3. Зінченко М. О. 
Ознайомлення дітей з 
суспільним довкіллям: 
Методичні рекомендації 
до практичних занять. – 
Луцьк: Медіа, 2018. – 35 с.
4. Зінченко М. О. Біологія 
індивідуального розвитку: 
Методичні рекомендації 
до виконання 
лабораторних робіт / 
Зінченко М. О., Зінченко 
О. П., Щепна Л. В. – 
Луцьк: Медіа, 2018. – 64 с.  
5. Зінченко М. О. 
Генетика: Методичні 
рекомендації до 
практичних занять / 
Зінченко М. О., Фіщук 
О.С. . – Луцьк: Медіа, 
2019. – 52 с. 
6. Коцун Б. Б. Основи 
природознавства з 
практикумом. Методичні 
рекомендації методичні 
рекомендації до 
виконання лабораторних і 
практичних робіт / [Коцун 
Б. Б., Зінченко М. О., 
Буднік С. В. Махновець Н. 
В.]. – Луцьк: Друк ПП 
Іванюк В. П., 2019. – 87 с. 
7. Коцун Б. Б. Екокультура 
особистості молодшого 
школяра: Методичні 
рекомендації до 
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Луцьк : ПП Іванюк В.П. 
2018. – 26 с. 
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Генетика з основами 
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Зінченко М. О. – Луцьк: 
Медіа, 2020. – 52 с. 
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і оформлення курсових 
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«бакалавр» : методичні 
рекомендації / [Волгін С. 
О., Кузьмішина І. І., 
Дмитроца О. Р., Зінченко 
М. О., Іванців О. Я., Коцун 
Л. О., Фіщук О. С.]. – 
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індивідуального розвитку 
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Зінченко О. П., Зінченко 
М.О., Щепна Л. В. – 
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П. 12.   1. Sukhomlin K. B. 
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2019 р. Луцьк–Світязь, 
2019. С.85.         
5. Романюк А.П, 
Ульяницька Н.Я., Якобсон 
О.О., Усова О.В., 
Максимчук Р.А. 
Вегетативний індекс 
Кердо у осіб до та після 
занять інверсійно-
декомпресійними 
вправами на тренажері 
УФК. Сучасні досягнення 
спортивної медицини, 
фізичної та 
реабілітаційної 
медицини–2019: 
матеріали IV 
Всеукраїнського з’їзду 
фахівців із спортивної 
медицини та лікувальної 
фізкультури, м.Дніпро, 
11–13 квітня, 2019 р. 
Дніпро, 2019. С. 155–157.                                       
6.Ульяницька Н.Я., 
Якобсон О.О., Андрійчук 
О.Я., Гайдучик П.Д. 
Функціональні зміни 
зорової системи при 
роботі за дисплеєм 
комп’ютера у підлітків 
Наукові читання імені 



О.О. Богомольця: 
матеріали науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, 
присвяченій 140-річчю з 
дня народження 
академіка О.О. 
Богомольця, м.Київ, 24 
травня 2021 р. Київ, НМУ 
імені О.О. Богомольця. С. 
71. 

П.14.  Керівництво 
проблемною групою 
студентів “Методи оцінки, 
контролю та тестування у 
пацієнтів з 
неврологічними 
дисфункціями” (6 осіб). 

П.19. Член Українського 
фізіологічного товариства 
ім. П.Г. Костюка. Дійсний 
член Асоціації 
превентивної та 
антиейджинг медицини. 

Стажування та 
підвищення кваліфікації:
1. Наукове стажування для 
освітян (Університет 
Кардинала Стефана 
Вишинського (UKSW), м. 
Варшава, Республіка 
Польща; 2018; 
Сертифікат). 
2. Стажування 
(Реабілітаційна клініка 
«Кладруби», Республіка 
Чехія; Сертифікат 
05.06.2018; період 
проходження з 25.0518р. 
по 05.06.2018р.). 
3.Навчальна програма 
Medevac з фізичної терапії 
та ерготерапії (Карлов 
університет в Празі, 
кафедра фізичної терапії 
першого медичного 
факультету, Чеська 
республіка; Сертифікат 
24.05.2019; період 
проходження з 06.05.19р. 
по 24.05.2019р.). 
4. Онлайн – курс 
«Introduction to Clinical 
Neurology by University of 
California, San Francisco 
(Введення в клінічну 
неврологію)» 
(Каліфорнійський 
університет, Сан-
Францисько, США; 
Сертифікат№ 
KAPY9ES748JM; 2019р). 
5. Підвищення 
кваліфікації (стажування) 
(Тернопільський 
національний медичний 
університет імені І. Я. 
Горбачевського, кафедра 
фізичної терапії, 
ерготерапії та фізичного 
виховання; Довідка № 
02/3433 від 02.10.2020 р.; 
період проходження з 
10.03.2020р. по 
10.09.2020р.). 
6. Навчальна програма 
Medevac з фізичної терапії 
та ерготерапії (Карлов 
університет в Празі, 
кафедра фізичної терапії 
першого медичного 
факультету, Чеська 
республіка; 2021; 
Сертифікат). 
7. Навчальна програма 
«Компетентністне 
електронне навчання й 
менеджмент в 
університеті», загальний 
обсяг 120 год (Волинський 
національний університет 



імені Лесі Українки; 
Сертифікат).
 8. Сертифікат № 517, 
мовний рівень — В2 з 
польської мови 
(Східноєвропейський 
національний університет 
ім. Лесі Українки, 
факультет міжнародних 
відносин, кафедра 
іноземних мов та 
перекладу, мовний центр 
“Світ”). 
9. Сертифікат № 596, 
мовний рівень — В2 з 
англійської мови 
(Східноєвропейський 
національний університет 
ім. Лесі Українки, 
факультет міжнародних 
відносин, кафедра 
іноземних мов та 
перекладу, мовний центр 
“Світ”).

389469 Отченашенко 
Вікторія 
Анатоліївна

Доцент, 
Сумісництво

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Тернопільська 
державна 

медична академія 
імені І.Я. 

Горбачевського, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

110101 Лікувальна 
справа, Диплом 

магістра, 
Тернопільська 

державна 
медична академія 

імені І.Я. 
Горбачевського, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 
110101 Терапія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039336, 
виданий 

15.02.2007

0 Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини

Виконуються п. 19, 20

П. 19.  2012-2021р
Член Асоціації 
ендокринологів України

П.20. Тернопільський 
медичний університет 
імені 
І.Я.Горбачевського,кафед
ра факультецької терапії, 
відділення ендокринології
2012-2021р.р.
КП «Волинська обласна 
клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради

Стаж науково-
педагогічної роботи 
менше 3 років

Стажування та 
підвищення кваліфікацій:
Тематичне удосконалення 
«Інсулінотерапія ЦД 
першого та другого типів в 
різних клінічних 
ситуаціях» Національний 
університет охорони 
здоров’я України імені 
П.Л.Щупика 27.09-
11.10.2021р. Посвічення 
11067 до диплому № 
11435629 від 11 жовтня 
2021р.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом 

вищої освіти 
(або охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 28 Приймати 
ефективні рішення з 
проблем охорони 
здоров’я, оцінювати 
потрібні ресурси, 
враховувати соціальні, 
економічні та етичні 
наслідки.

Підготовка до ЄДКІ Методи проблемно-
розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач.

Проміжний контроль.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

Методи проблемно-
розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач, 
метод демонстрації з
використанням мультимедійного
супроводу, обговорення.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

ПРН 29 Планувати, 
організовувати та 
проводити заходи зі 

Пропедевтика педіатрії Методи проблемно-
розвиваючого
навчання, метод демонстрації з

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 



специфічної 
профілактики 
інфекційних 
захворювань, в тому 
числі згідно з 
Національним 
календарем 
профілактичних 
щеплень, як 
обов‘язкових так і 
рекомендованих. 
Управляти залишками 
вакцин, 
організовувати 
додаткові вакцинальні 
кампанії, у т.ч. заходи 
з імунопрофілактики.

використанням мультимедійного
супроводу, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач,
виступи.

контрольна робота,  екзамен.

Інфекційні хвороби Методи проблемно-
розвиваючого
навчання, метод демонстрації з
використанням мультимедійного
супроводу, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач,
виступи.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія  хвороби, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Підготовка до ЄДКІ Методи проблемно-
розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач.

Проміжний контроль.

ПРН 15 
Організовувати 
надання медичної 
допомоги та 
лікувально-
евакуаційних заходів 
населенню та 
військовослужбовцям в 
умовах надзвичайних 
ситуації та бойових 
дій, в т.ч. у польових 
умовах.

Підготовка до ЄДКІ Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), наочний 
(таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Проміжний контроль.

Екстрена та невідкладна 
медична допомога

Демонстрація, рольові ігри, 
проєктний метод, дослідницька 
робота, навчальна дискусія.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

ПРН 16 Формувати 
раціональні медичні 
маршрути пацієнтів; 
організовувати 
взаємодію з колегами в 
своєму та інших 
закладах, організаціях 
та установах; 
застосовувати 
інструменти 
просування медичних 
послуг на ринку, на 
підставі аналізу 
потреб населення, в 
умовах 
функціонування 
закладу охорони 
здоров’я, його 
підрозділу, в 
конкурентному 
середовищі.

Підготовка до ЄДКІ Методи проблемно розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач.

Проміжний контроль.

Екстрена та невідкладна 
медична допомога

Демонстрація, рольові ігри, 
проєктний метод, творчий метод,
дослідницька робота, навчальна 
дискусія.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Онкологія та радіологія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди); практичні методи 
(практичні заняття); наочні 
методи (комп’ютерний 
ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Офтальмологія Словесні методи (лекції); 
практичні методи (практичні 
заняття, завдання на 
самопідготовку, наукові 
дослідження тощо); наочні 
методи (комп’ютерний 
ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Оториноларингологія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди); практичні методи 
(практичні заняття, наукові 
дослідження тощо); наочні 
методи (комп’ютерний 
ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмове опитування, 
розв’язування задач, виконання 
практичного завдання, 
індивідуальна робота студента, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Акушерство і гінекологія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди); практичні методи 
(практичні заняття, завдання на 
самопідготовку, наукові 
дослідження тощо); наочні 
методи (комп’ютерний 
ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Загальна хірургія Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, мозковий 
штурм, аналіз ситуації.

Усне опитування, практичні 
навички, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Пропедевтика педіатрії Обговорення,  практичні методи 
(практичні заняття, завдання на 
самопідготовку, наукові 
дослідження тощо); наочні 
методи (демонстрації).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Пропедевтика 
внутрішньої медицини

Проблемно-пошуковий метод, 
інтерактивний метод, навчальна 
дискусія, дослідницька робота, 
демонстрація.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

Методи проблемно-
розвиваючого

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  



навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач, 
обговорення.

практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

Урологія Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, проблемного 
виконання, обговорення.

Усне опитування, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

ПРН 17 Виконувати 
медичні маніпуляції (за 
додатком 5) в умовах 
лікувального закладу, 
вдома або на 
виробництві на 
підставі попереднього 
клінічного діагнозу 
та/або показників 
стану пацієнта 
шляхом прийняття 
обґрунтованого 
рішення, 
дотримуючись 
відповідних етичних 
та юридичних норм.

Підготовка до ЄДКІ Методи проблемно розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач.

Проміжний контроль.

ПРН 18 Визначати 
стан функціонування 
та обмежень 
життєдіяльності 
особи та тривалість 
непрацездатності з 
оформленням 
відповідних 
документів, в умовах 
закладу охорони 
здоров’я на підставі 
даних про 
захворювання та його 
перебіг, особливості 
професійної діяльності 
людини, тощо. Вести 
медичну 
документацію щодо 
пацієнта та 
контингенту 
населення на підставі 
нормативних 
документів.

Підготовка до ЄДКІ Методи проблемно розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач.

Проміжний контроль.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

Репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

ПРН 19 Планувати та 
втілювати систему 
протиепідемічних та 
профілактичних 
заходів, щодо 
виникнення та 
розповсюдження 
захворювань серед 
населення.

Епідеміологія та 
принципи доказової 
медицини

Метод проблемно-розвиваючого
навчання, інтерактивний метод, 
аналіз ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульна контрольна 
робота, залік.

Підготовка до ЄДКІ Методи проблемно розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач.

Проміжний контроль.

ПРН 21 Відшуковувати 
необхідну інформацію 
у професійній 
літературі та базах 
даних інших джерелах, 
аналізувати, 
оцінювати та 
застосовувати цю 
інформацію.

Медична інформатика Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, інтерактивний метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

ПРН 22 
Застосовувати 
сучасні цифрові 
технології, 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення, 
статистичні методи 
аналізу даних для 
розв’язання складних 
задач охорони здоров’я.

Анатомія людини Метод проблемно-розвиваючого
навчання, демонстрації з
використанням мультимедійного
супроводу.

Тестовий контроль знань, 
виконання практичного 
завдання, індивідуальна робота 
студента, залік, екзамен.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

Проблемно-пошуковий метод, 
інтерактивний метод, дискусія.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

Медична інформатика Методи проблемно-
розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
метод демонстрації з
використанням мультимедійного
супроводу.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Фізіологія Методи проблемно-
розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач,  
обговорення, дослідницький.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна/ контрольна робота, 
залік, екзамен.

Гістологія, цитологія і Репродуктивний, метод Усне опитування, тестовий 



ембріологія проблемно-розвиваючого
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, 
обговорення, дослідницький.

контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

ПРН 14 Визначати 
тактику та надавати 
екстрену медичної 
допомогу при 
невідкладних станах 
(за додатком 3) в 
умовах обмеженого 
часу згідно з 
існуючими клінічними 
протоколами та 
стандартами 
лікування.

Екстрена та невідкладна 
медична допомога

Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, аналіз 
ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

ПРН 23 Оцінювати 
вплив навколишнього 
середовища на стан 
здоров`я людини для 
оцінки стану 
захворюваності 
населення.

Підготовка до ЄДКІ Методи проблемно розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач.

Проміжний контроль.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

Методи проблемно-
розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач, 
обговорення.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

Радіаційна медицина Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, демонстрація 
знімків, прилади).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Гігієна та екологія Пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивне, проблемного 
виконання, обговорення.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
лабораторного завдання, кейс-
задачі, індивідуально-наукове 
дослідження, модульна 
контрольна робота,  залік.

ПРН 24 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної безпеки 
(власної та осіб, про 
яких піклується) у разі 
виникнення типових 
небезпечних ситуацій в 
індивідуальному полі 
діяльності.

Підготовка до ЄДКІ Методи проблемно розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач.

Проміжний контроль.

Охорона праці в галузі Усна доповідь, метод діалогу та 
полілогу з аудиторією,  
навчальна дискусія, евристична 
бесіда.

Усне опитування, тестовий 
контроль,оформлення 
практичної роботи, письмові 
відповіді на відкриті питання,  
контрольна робота, залік.

ПРН 25 Зрозуміло і 
однозначно доносити 
власні знання, 
висновки та 
аргументацію з 
проблем охорони 
здоров’я та дотичних 
питань до фахівців і 
нефахівців.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивне, проблемного 
виконання, обговорення.

Усне і письмове опитування, 
самостійна робота, навчально-
дослідні завдання, індивідуальні 
завдання; 
екзамен (у формі комп’ютерного 
тестування).

ПРН 26 Управляти 
робочими процесами у 
сфері охорони здоров’я, 
які є складними, 
непередбачуваними та 
потребують нових 
стратегічних підходів, 
організовувати 
роботу та 
професійний розвиток 
персоналу з 
урахуванням набутих 
навиків ефективної 
роботи в команді, 
позицій лідерства, 
належної якості, 
доступності і 
справедливості, 
забезпечення надання 
інтегрованої медичної 
допомоги.

Медична психологія Методи проблемно-
розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач, 
обговорення.

Усне опитування, письмова 
контрольна робота,  тестовий 
контроль, дискусії, тренінги, 
розв’язування задач/кейсів, 
індивідуальне 
завдання/індивідуальна робота 
студента, робота в малих групах, 
модульна 
контрольна/контрольна робота, 
реферативна робота, залік.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

Пояснювально-ілюстративний, 
репрепродуктивний, 
проблемного виконання, 
дослідницький.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

ПРН 20 Аналізувати 
епідеміологічний стан 
та проводити заходи 
масової й 
індивідуальної, 
загальної та локальної 
профілактики 
інфекційних 
захворювань.

Епідеміологія та 
принципи доказової 
медицини

Проблемно-пошуковий метод, 
інтерактивний метод, аналіз 
ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульна контрольна 
робота, залік.



ПРН 13 Проводити 
оцінку та моніторинг 
розвитку дитини, 
надавати рекомендації 
з вигодовування та 
особливостей 
харчування залежно 
від віку, 
організовувати 
проведення 
профілактичних 
щеплень за 
календарем.

Підготовка до ЄДКІ Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), наочний 
(таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Проміжний контроль.

Педіатрія Лекції та практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання (робота в 
малих групах (командна робота), 
дискусії, ситуаційні вправи), 
самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Пропедевтика педіатрії Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, проблемного 
виконання, обговорення.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

ПРН 27 Вільно 
спілкуватися 
державною та 
англійською мовою, як 
усно так і письмово 
для обговорення 
професійної 
діяльності, досліджень 
та проектів.

Підготовка до ЄДКІ Методи проблемно-
розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач.

Проміжний контроль.

Англійська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивне, проблемного 
виконання.

Усне опитування, переказ тексту, 
діалогічне мовлення, 
аудіювання, словниковий текст, 
модульний контроль, граматичні 
вправи, граматичне тестування, 
експрес-тестування, залік, 
екзамен.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивне, проблемного 
виконання.

Усне і письмове опитування, 
самостійна робота, навчально-
дослідні завдання, індивідуальні 
завдання; 
екзамен (у формі комп’ютерного 
тестування).

ПРН 11 Визначати 
підхід, план та 
тактику ведення 
фізіологічної 
вагітності, 
фізіологічних пологів 
та післяпологового 
періоду шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.

Підготовка до ЄДКІ Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), наочний 
(таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Проміжний контроль.

Акушерство і гінекологія Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, інтерактивний 
метод, навчальна дискусія, аналіз 
ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

ПРН 12 Проводити 
оцінку загального 
стану новонародженої 
дитини шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами, 
дотримуючись 
відповідних етичних 
та юридичних норм.

Підготовка до ЄДКІ Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), наочний 
(таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Проміжний контроль.

Педіатрія Інтерактивні лекції, практичні 
заняття з роботою у групах, 
самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Пропедевтика педіатрії Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, інтерактивний метод, 
аналіз ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

ПРН 1. Мати 
ґрунтовні знання із 
структури 
професійної 
діяльності. Вміти 
здійснювати 
професійну діяльність, 
що потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 
Нести 
відповідальність за 
професійний розвиток, 
здатність до 
подальшого 
професійного навчання 
з високим рівнем 
автономності

Підготовка до ЄДКІ Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), наочний 
(таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Проміжний контроль.

Виробнича лікарська 
практика з акушерства

Словесний (бесіди), наочний 
(спостереження, прилади), 
репродуктивний, евристичний, 
тренувальний (виконання 
практичних навичок).

Залік.

Навчальна лікарська 
практика з хірургічних 
хвороб (8 сем.)

Словесний (бесіди), наочний 
(спостереження, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок), 
репродуктивний, евристичний.

Проміжний контроль.

Навчальна лікарська 
практика з внутрішньої 
медицини (8 сем.)

Словесний (бесіди), 
репродуктивний, евристичний, 
наочний (спостереження, 
прилади).

Проміжний контроль.

Виробнича лікарська Словесний (бесіди, інструктаж), Залік. 



практика наочний (спостереження, 
прилади), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок), репродуктивний, 
евристичний.

Навчальна лікарська 
практика з хірургічних 
хвороб (10 сем.)

Словесний (бесіди), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок), 
репродуктивний, евристичний, 
наочний (спостереження, 
прилади).

Проміжний контроль.

Навчальна лікарська 
практика з внутрішньої 
медицини (10 сем.)

Словесний (бесіди), наочний 
(спостереження, прилади), 
репродуктивний, евристичний .

Проміжний контроль.

Навчальна лікарська 
практика з педіатрії

Словесний (бесіди), наочний 
(спостереження, прилади), 
репродуктивний, евристичний.

Проміжний контроль.

Сестринська практика Наочний (спостереження, 
прилади), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок).

Залік.

Догляд за хворими 
(практика)

Наочний (спостереження, 
прилади), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок).

Залік. 

Загальна практика 
(сімейна медицина)

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми), практичний 
(аналіз ситуаційних задач).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Хірургія у тому числі 
дитяча хірургія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, демонстрація 
знімків, прилади), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Внутрішня медицина Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, відеофільми, 
прилади), практичний (аналіз 
ситуаційних задач), 
репродуктивний, евристичний.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Екстрена та невідкладна 
медична допомога

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, демонстрація 
знімків, прилади), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок).

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота,  
залік.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, демонстрація 
знімків, прилади), 
репродуктивний, евристичний,  
тренувальний (виконання 
практичних навичок).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Навчальна лікарська 
практика з акушерства

Словесний (бесіди), наочний 
(спостереження, прилади), 
репродуктивний, евристичний, 
тренувальний (виконання 
практичних навичок).

Проміжний контроль.

Фтизіатрія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, демонстрація 
знімків, прилади).

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота,  залік.

Травматологія і ортопедія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (прилади, 
таблиці, схеми), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Педіатрія з дитячими 
інфекційними хворобами

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 



таблиці, схеми, малюнки,  
відеофільми), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок).

контрольна робота,  залік, 
екзамен.

Клінічна анатомія і 
оперативна хірургія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (моделі, 
таблиці, схеми), тренувальний.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Патофізіологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (прилади, 
таблиці, схеми), практичний 
(аналіз ситуаційних задач та 
розв’язування вправ).

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульна контрольна 
робота,  екзамен.

Філософія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття), 
кооперативного навчання 
(робота в парах, робота в групах), 
словесний (бесіда, дискусія), 
наочний (таблиці, схеми).

Усне опитування, письмова 
контрольна робота,  тестовий 
контроль, модульна контрольна 
робота, залік.

Англійська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (таблиці, 
схеми), кооперативного навчання 
(робота в парах, робота в групах).

Усне опитування, переказ тексту, 
діалогічне мовлення, 
аудіювання, словниковий текст, 
модульний контроль, граматичні 
вправи, граматичне тестування, 
експрес-тестування, залік, 
екзамен.

Медична біологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (прилади, 
таблиці, схеми), практичний 
(аналіз ситуаційних задач).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Медична інформатика Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), практичний (виконання 
тренувальних вправ), наочний 
(прилади, таблиці, схеми, 
відеофільми).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Фізіологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (прилади, 
таблиці, схеми), практичний 
(аналіз ситуаційних задач та 
розв’язування вправ).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна/ контрольна робота, 
залік, екзамен.

Радіаційна медицина Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, демонстрація 
знімків, прилади).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Фармакологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (таблиці, 
схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Латинська мова та 
медична термінологія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), кооперативного 
навчання (робота в парах, робота 
в групах),  наочний (таблиці, 
схеми).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Біологічна та біоорганічна 
хімія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (прилади, 
таблиці, схеми), практичний 
(проведення дослідів та аналіз 
отриманих результатів).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Медична хімія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), практичний (ситуаційні 
задачі та вправи), наочний 
(прилади, таблиці, схеми).

Усне опитування, письмове 
опитування, тестовий контроль, 
виконання практичного/ 
лабораторного завдання, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Охорона праці в галузі Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), кооперативного 
навчання (робота в парах, робота 
в групах),  аналіз конкретних 
ситуацій, наочний (прилади, 
таблиці, схеми).

Усне опитування, тестовий 
контроль,оформлення 
практичної роботи, письмові 
відповіді на відкриті питання,  
контрольна робота, залік.



Гігієна та екологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), групова дискусія, аналіз 
конкретних ситуацій, наочний 
(прилади, таблиці, схеми).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
лабораторного завдання, кейс-
задачі, індивідуально-наукове 
дослідження, модульна 
контрольна робота,  залік.

Гістологія, цитологія і 
ембріологія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (таблиці, схеми, 
моделі).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Медична та біологічна 
фізика

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), кооперативного 
навчання (робота в парах), 
наочний (прилади, таблиці, 
схеми).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Анатомія людини Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), демонстрація, робота з 
унаочненням.

Усне опитування, тестовий 
контроль знань, виконання 
практичного завдання, 
індивідуальна робота студента, 
модульна контрольна робота, 
залік, екзамен.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, практичні заняття, 
бесіди), ділові і рольові ігри, 
групова дискусія, аналіз 
конкретних ситуацій, «питання-
відповіді».

Усне і письмове опитування, 
самостійна робота, навчально-
дослідні завдання, індивідуальні 
завдання; екзамен (у формі 
комп’ютерного тестування).

Мікробіологія, вірусологія 
та імунологія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (прилади, 
таблиці, схеми), практичний 
(аналіз ситуаційних задач).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік,  
екзамен.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), кооперативного 
навчання (робота в парах, робота 
в групах), наочний (таблиці, 
схеми), практичний (створення 
графіків та розв’язування задач).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

Пропедевтика 
внутрішньої медицини

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Пропедевтика педіатрії Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Онкологія та радіологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, демонстрація 
знімків, прилади).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Епідеміологія та 
принципи доказової 
медицини

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, малюнки, схеми, 
відеофільми).

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульна контрольна 
робота, залік.

Інфекційні хвороби Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, малюнки, схеми, 
відеофільми).

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія  хвороби, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Внутрішня медицина у 
тому числі клінічна 
фармакологія, клінічна 
імунологія та алергологія, 
професійні хвороби

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (таблиці, 
спостереження, демонстрація 
знімків, схеми), практичний 
(виконання вправ).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Судова медицина. 
Медичне право України

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), практичний (аналіз 
ситуаційних задач), наочний 
(таблиці, моделі, схеми).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.



Фізична реабілітація, 
спортивна медицина

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), кооперативного 
навчання (робота в парах, робота 
в групах), наочний (прилади, 
таблиці, схеми), тренувальний 
(виконання вправ).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
залік.

Дерматологія, венерологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, малюнки).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Психіатрія, наркологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (таблиці, 
схеми), кооперативного навчання 
(робота в парах, робота в групах).

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота,  екзамен.

Неврологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, відеофільми, 
прилади), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок), практичний (аналіз 
ситуаційних задач).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Офтальмологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, відеофільми, 
прилади), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок).

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Оториноларингологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, відеофільми, 
прилади), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок).

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмове опитування, 
розв’язування задач, виконання 
практичного завдання, 
індивідуальна робота студента, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Урологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, відеофільми), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок).

Усне опитування, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Акушерство і гінекологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок), наочний 
(демонстрація, спостереження, 
муляжі, таблиці, схеми, 
відеофільми).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Хірургія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, відеофільми), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок).

Усне опитування, практичні 
навички, екзамен.

Педіатрія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Внутрішня медицина в 
тому числі 
ендокринологія, медична 
генетика

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок), прктичний (аналіз 
ситуаційних задач).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Медична психологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), кооперативного 
навчання (робота в парах, робота 
в групах), наочний (таблиці, 
схеми).

Усне опитування, письмова 
контрольна робота,  тестовий 
контроль, дискусії, тренінги, 
розв’язування задач/кейсів, 
індивідуальне 
завдання/індивідуальна робота 
студента, робота в малих групах, 
модульна 
контрольна/контрольна робота, 
реферативна робота, залік.

Патоморфологія Пояснювально-ілюстративний Усне опитування, письмова 



(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (моделі, 
таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

контрольна робота,  тестовий 
контроль, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Загальна хірургія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми), тренувальний 
(виконання практичних 
навичок).

Усне опитування, практичні 
навички, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Хірургія у тому числі 
нейрохірургія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, демонстрація 
знімків, прилади).

Усне опитування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

ПРН2.  Розуміння та 
знання 
фундаментальних і 
клінічних біомедичних 
наук, на рівні 
достатньому для 
вирішення професійних 
задач у сфері охорони 
здоров’я.

Медична та біологічна 
фізика

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), практичний (ситуаційні 
задачі та вправи), наочний 
(прилади, таблиці, схеми, 
відеофільми).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Анатомія людини Лекція, бесіда, розповідь, 
пояснювально-демонстраційний, 
репродуктивний, робота з 
унаочненням.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, 
індивідуальна робота студента, 
модульна контрольна робота, 
залік, екзамен.

Гістологія, цитологія і 
ембріологія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), практичний (ситуаційні 
задачі та вправи), наочний 
(прилади, таблиці, схеми, 
малюнки, препарати).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Гігієна та екологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (прилади, 
таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
лабораторного завдання, кейс-
задачі, індивідуально-наукове 
дослідження, модульна 
контрольна робота,  залік.

Медична хімія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди, інструктаж), практичний 
(задачі та вправи), наочний 
(прилади, реактиви, таблиці, 
схеми).

Усне опитування, письмове 
опитування, тестовий контроль, 
виконання практичного/ 
лабораторного завдання, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Біологічна та біоорганічна 
хімія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди, інструктаж), практичний 
(задачі та вправи), наочний 
(прилади, спостереження, 
реактиви, таблиці, схеми), 
тренувальний (проведення 
дослідів).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Підготовка до ЄДКІ Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), наочний 
(таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Проміжний контроль.

Фармакологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (таблиці, 
схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ)

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Клінічна анатомія і 
оперативна хірургія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди, інструктаж), наочний 
(моделі, таблиці, схеми), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Патофізіологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди, інструктаж), практичний 
(задачі та вправи, аналіз 
результату дослідів), наочний 
(прилади, спостереження, 
таблиці, схеми), тренувальний 
(проведення дослідів).

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульна контрольна 
робота,  екзамен.



Медична біологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (прилади, 
таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Медична інформатика Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), практичний (виконання 
тренувальних вправ, побудова 
графіків), наочний (прилади, 
таблиці, схеми, відеофільми).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Фізіологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди, інструктаж), практичний 
(задачі та вправи), наочний 
(прилади, спостереження, 
таблиці, схеми), тренувальний 
(проведення дослідів).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна/ контрольна робота, 
залік, екзамен.

Радіаційна медицина Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, демонстрація 
знімків, прилади).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Мікробіологія, вірусологія 
та імунологія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди, інструктаж), практичний 
(задачі та вправи), наочний 
(прилади, спостереження, 
реактиви, препарати, таблиці, 
схеми).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік,  
екзамен.

ПРН3. Спеціалізовані 
концептуальні знання, 
що включають наукові 
здобутки у сфері 
охорони здоров’я і є 
основою для 
проведення досліджень, 
критичне осмислення 
проблем у сфері 
медицини та дотичних 
до неї 
міждисциплінарних 
проблем.

Медична біологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, пояснення, бесіди), 
наочний (таблиці, схеми), 
практичний (розв’язування 
ситуаційних задач та вправ).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Медична інформатика Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), практичний 
(виконання тренувальних вправ), 
наочний (прилади, таблиці, 
схеми, відеофільми).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Фізіологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, пояснення, інструктаж,  
бесіди), наочний (таблиці, 
схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ), тренувальний 
(проведення дослідів та 
експериментів).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна/ контрольна робота, 
залік, екзамен.

Радіаційна медицина Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, демонстрація 
знімків, прилади).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Мікробіологія, вірусологія 
та імунологія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, пояснення, інструктаж,  
бесіди), наочний (таблиці, 
реактиви, прилади,  схеми), 
практичний (розв’язування 
ситуаційних задач та вправ), 
тренувальний (проведення 
дослідів).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік,  
екзамен.

Біологічна та біоорганічна 
хімія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, пояснення, інструктаж,  
бесіди), наочний (таблиці, 
реактиви, прилади,  схеми), 
практичний (розв’язування 
ситуаційних задач та вправ), 
тренувальний (проведення 
дослідів).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Медична хімія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, пояснення, інструктаж,  
бесіди), наочний (таблиці, 
реактиви, прилади,  схеми), 
практичний (розв’язування 
ситуаційних задач та вправ), 
тренувальний (проведення 
дослідів).

Усне опитування, письмове 
опитування, тестовий контроль, 
виконання практичного/ 
лабораторного завдання, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Гігієна та екологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, пояснення, бесіди), 
кооперативного навчання 
(робота в парах, робота в групах), 

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
лабораторного завдання, кейс-
задачі, індивідуально-наукове 



наочний (таблиці,  схеми), 
практичний (розв’язування 
задач).

дослідження, модульна 
контрольна робота,  залік.

Медична та біологічна 
фізика

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), практичний 
(виконання тренувальних вправ), 
наочний (прилади, таблиці, 
схеми, відеофільми).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Анатомія людини Лекція, бесіда, розповідь, 
пояснювально-демонстраційний, 
дослідницький, робота з 
унаочненням.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, 
індивідуальна робота студента, 
модульна контрольна робота, 
залік,  екзамен.

Філософія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), кооперативного 
навчання (робота в парах, робота 
в групах), словесний ( дискусія), 
наочний (таблиці, схеми).

Усне опитування, письмова 
контрольна робота,  тестовий 
контроль, модульна контрольна 
робота, залік.

Патофізіологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, пояснення, інструктаж,  
бесіди), наочний (таблиці, 
реактиви, прилади,  схеми), 
практичний (розв’язування 
ситуаційних задач та вправ), 
тренувальний (проведення 
дослідів та експериментів).

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульна контрольна 
робота,  екзамен.

Фармакологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, пояснення, бесіди), 
наочний (таблиці, схеми), 
практичний (розв’язування 
ситуаційних задач та вправ).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Клінічна анатомія і 
оперативна хірургія

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди, інструктаж), наочний 
(моделі, таблиці, схеми), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, робота з 
інструментами).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Судова медицина. 
Медичне право України

Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(схеми, алгоритми, прилади), 
практичний (розбір ситуаційних 
задач).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Фізична реабілітація, 
спортивна медицина

Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з обладнанням), 
практичний (аналіз знімків).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
залік.

Дерматологія, венерологія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(схеми, алгоритми, малюнки), 
тренувальний (робота з 
інструментами).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Психіатрія, наркологія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми), тренувальний 
(відтворення техніки 
обстеження), практичний (розбір 
клінічних задач).

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота,  екзамен.

Неврологія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження), 
практичний (аналіз знімків).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Офтальмологія Наочний (відеоматеріали, схеми, 
алгоритми, прилади), словесний 
(евристична та репродуктивна 
бесіда), тренувальний 
(виконання практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з інструментами).

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.



Оториноларингологія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з інструментами).

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмове опитування, 
розв’язування задач, виконання 
практичного завдання, 
індивідуальна робота студента, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Урологія Наочний (відеоматеріали, схеми, 
алгоритми, прилади), словесний 
(евристична та репродуктивна 
бесіда), тренувальний 
(виконання практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з інструментами).

Усне опитування, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Внутрішня медицина у 
тому числі клінічна 
фармакологія, клінічна 
імунологія та алергологія, 
професійні хвороби

Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(схеми, алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження), 
практичний (аналіз знімків, 
результатів обстеження).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Акушерство і гінекологія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з інструментами).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Педіатрія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми), тренувальний 
(виконання практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Внутрішня медицина в 
тому числі 
ендокринологія, медична 
генетика

Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми), тренувальний 
(виконання практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Медична психологія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми), тренувальний 
(відтворення техніки 
обстеження), практичний (розбір 
клінічних задач).

Усне опитування, письмова 
контрольна робота,  тестовий 
контроль, дискусії, тренінги, 
розв’язування задач/кейсів, 
індивідуальне 
завдання/індивідуальна робота 
студента, робота в малих групах, 
модульна 
контрольна/контрольна робота, 
реферативна робота, залік.

Патоморфологія Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), наочний (моделі, 
муляжі, препарати, таблиці, 
схеми), практичний (робота з 
препаратими).

Усне опитування, письмова 
контрольна робота,  тестовий 
контроль, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Загальна хірургія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, спостереження, 
схеми, алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з інструментами).

Усне опитування, практичні 
навички, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Пропедевтика педіатрії Словесний (пояснення, лекція), 
наочний (відеоматеріали, схеми, 
алгоритми), тренувальний 
(виконання практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Пропедевтика 
внутрішньої медицини

Словесний (пояснення, лекція), 
наочний (відеоматеріали, схеми, 
алгоритми), тренувальний 
(виконання практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я

Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, пояснення, бесіди), 
кооперативного навчання 
(робота в парах, робота в групах), 
наочний (таблиці,  схеми), 
практичний (створення графіків 

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.



та розв’язування задач).
Хірургія Словесний (евристична та 

репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з інструментами).

Усне опитування, практичні 
навички, екзамен.

Інфекційні хвороби Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(схеми, алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження), 
практичний (аналіз результатів 
обстеження).

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія  хвороби, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Епідеміологія та 
принципи доказової 
медицини

Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(схеми, алгоритми, прилади).

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульна контрольна 
робота, залік.

Онкологія та радіологія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, прилади, схеми, 
алгоритми, прилади), 
практичний (аналіз знімків).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Підготовка до ЄДКІ Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), наочний 
(таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Проміжний контроль.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(схеми, алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження), 
практичний (аналіз знімків, 
результатів обстеження).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Хірургія у тому числі 
дитяча хірургія

Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з інструментами), 
практичний (аналіз знімків).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Внутрішня медицина Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(схеми, алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження), 
практичний (аналіз знімків, 
результатів обстеження).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Екстрена та невідкладна 
медична допомога

Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з інструментами), 
практичний (аналіз знімків).

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія

Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Фтизіатрія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(схеми, алгоритми, прилади), 
практичний (аналіз знімків).

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота, залік.

Травматологія і ортопедія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження 

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.



та роботи з інструментами), 
практичний (аналіз знімків).

Хірургія у тому числі 
нейрохірургія

Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, схеми, 
алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження), 
практичний (аналіз знімків).

Усне опитування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Педіатрія з дитячими 
інфекційними хворобами

Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), наочний 
(відеоматеріали, малюнки, схеми, 
алгоритми), тренувальний 
(виконання практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

ПРН4. Виділяти та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
додатком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, дані 
огляду хворого, знання 
про людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
попередній клінічний 
діагноз захворювання 
(за додатком 2).

Педіатрія з дитячими 
інфекційними хворобами

Словесний (обговорення, 
семінар, дискусія), практичні 
методи (практичні заняття, 
завдання на самопідготовку); 
наочні методи (ілюстративний 
матеріал, демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

Онкологія та радіологія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), практичні 
методи (практичні заняття, 
завдання на самопідготовку; 
наочні методи (комп’ютерний 
ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо), відтворення 
техніки обстеження та роботи з 
інструментами, практичний 
(аналіз знімків).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Інфекційні хвороби Словесний (семінари, лекції, 
дискусії), практичні методи 
(практичні заняття, завдання на 
самопідготовку); наочні методи 
(ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія  хвороби, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Внутрішня медицина у 
тому числі клінічна 
фармакологія, клінічна 
імунологія та алергологія, 
професійні хвороби

Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда, дискусії), 
практичні методи (практичні 
заняття, завдання на 
самопідготовку); наочні методи 
(ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Фізична реабілітація, 
спортивна медицина

Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, інтерактивний метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
залік.

Дерматологія, венерологія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда, семінари), 
практичні методи (практичні 
заняття, завдання на 
самопідготовку); наочні методи 
(ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Психіатрія, наркологія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), практичні 
методи (практичні заняття, 
завдання на самопідготовку, 
наукові дослідження тощо); 
наочні методи (демонстрації 
тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота,  екзамен.

Неврологія Словесний (лекції, дискусії, 
семінари), практичні методи 
(практичні заняття, завдання на 
самопідготовку, наукові 
дослідження тощо); наочні 
методи (комп’ютерний 
ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо), практичний 
(аналіз знімків).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Хірургія у тому числі 
нейрохірургія

Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, інтерактивний метод, 
навчальна дискусія.

Усне опитування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Офтальмологія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), практичні 
методи (практичні заняття, 
завдання на самопідготовку); 

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.



наочні методи (комп’ютерний 
ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо), відтворення 
техніки обстеження та роботи з 
інструментами, практичний 
(аналіз знімків).

Урологія Словесний (евристична бесіда), 
практичні методи (практичні 
заняття, завдання на 
самопідготовку); наочні методи 
(демонстрації тощо), відтворення 
техніки обстеження та роботи з 
інструментами, практичний 
(аналіз знімків).

Усне опитування, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Акушерство і гінекологія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), практичні 
методи (практичні заняття, 
завдання на самопідготовку, 
наукові дослідження тощо); 
наочні методи (комп’ютерний 
ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо), відтворення 
техніки обстеження та роботи з 
інструментами, практичний 
(аналіз знімків).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Хірургія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії), 
наочний (відеоматеріали, 
прилади), тренувальний 
(виконання практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з інструментами, 
практичний (аналіз знімків).

Усне опитування, практичні 
навички, екзамен.

Педіатрія Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), практичні 
методи (практичні заняття, 
завдання на самопідготовку, 
наукові дослідження тощо); 
наочні методи (демонстрації, 
таблиці).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Внутрішня медицина в 
тому числі 
ендокринологія, медична 
генетика

Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди, круглі столи, завдання на 
самопідготовку тощо); наочний 
метод, інтерактивний метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Медична психологія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди, круглі столи, завдання на 
самопідготовку тощо).

Усне опитування, письмова 
контрольна робота,  тестовий 
контроль, дискусії, тренінги, 
розв’язування задач/кейсів, 
індивідуальне 
завдання/індивідуальна робота 
студента, робота в малих групах, 
модульна 
контрольна/контрольна робота, 
реферативна робота, залік.

Патоморфологія Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, проблемного 
виконання, обговорення.

Усне опитування, письмова 
контрольна робота,  тестовий 
контроль, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Загальна хірургія Наочний (відеоматеріали, схеми, 
алгоритми, прилади), 
тренувальний (виконання 
практичних навичок, 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з інструментами), 
практичний (аналіз знімків).

Усне опитування, практичні 
навички, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Оториноларингологія Словесний (репродуктивна 
бесіда), практичні методи 
(практичні заняття, завдання на 
самопідготовку); наочні методи 
(комп’ютерний ілюстративний 
матеріал, демонстрації тощо), 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з інструментами, 
практичний (аналіз знімків).

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмове опитування, 
розв’язування задач, виконання 
практичного завдання, 
індивідуальна робота студента, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Травматологія і ортопедія Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, інтерактивний метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Фтизіатрія Словесний (евристична бесіда), 
практичні методи (практичні 
заняття); наочні методи 

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 



(ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо),  практичний 
(аналіз знімків).

робота, залік.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія

Словесний, практичні методи,  
наочні методи (ілюстративний 
матеріал, демонстрації тощо), 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з інструментами.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Підготовка до ЄДКІ Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), наочний 
(таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Проміжний контроль.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, проблемного 
виконання.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Хірургія у тому числі 
дитяча хірургія

Словесний (евристична та 
репродуктивна бесіда), практичні 
методи (практичні заняття, 
завдання на самопідготовку); 
наочні методи (ілюстративний 
матеріал, демонстрації тощо), 
відтворення техніки обстеження 
та роботи з інструментами, 
практичний (аналіз знімків).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Внутрішня медицина Словесний (семінарські заняття, 
евристична та репродуктивна 
бесіда), практичні методи 
(практичні заняття, завдання на 
самопідготовку, наукові 
дослідження тощо); наочні 
методи (ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Екстрена та невідкладна 
медична допомога

Демонстрація, проєктний метод, 
дослідницька робота, навчальна 
дискусія.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Пропедевтика 
внутрішньої медицини

Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, інтерактивний метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Фармакологія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди, круглі столи, завдання на 
самопідготовку тощо); наочні 
методи (комп’ютерний 
ілюстративний матеріал тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Медична біологія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди, круглі столи), наочні 
методи (ілюстративний 
матеріал).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Фізіологія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття); наочні 
методи (ілюстративний 
матеріал).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна/ контрольна робота, 
залік, екзамен.

Радіаційна медицина Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), наочний (спостереження, 
таблиці, схеми, демонстрація 
знімків, прилади).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Мікробіологія, вірусологія 
та імунологія

Робота за навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
анотування), співбесіда та лекція, 
розв’язування ситуаційних задач.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік,  
екзамен.

Біологічна та біоорганічна 
хімія

Робота за навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
реферування, анотування), 
співбесіда та лекція, 
розв’язування ситуаційних задач.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Медична хімія Робота за навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
реферування), співбесіда та 
лекція, розв’язування 
ситуаційних задач.

Усне опитування, письмове 
опитування, тестовий контроль, 
виконання практичного/ 
лабораторного завдання, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.



Гігієна та екологія Робота за навчально-методичною 
літературою (конспектування, 
анотування), співбесіда та лекція, 
розв’язування ситуаційних задач.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
лабораторного завдання, кейс-
задачі, індивідуально-наукове 
дослідження, модульна 
контрольна робота,  залік.

Гістологія, цитологія і 
ембріологія

Лекція-дискусія, 
репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, проблемного 
виконання.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Медична та біологічна 
фізика

Пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивне, проблемного 
виконання.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Анатомія людини Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, лабораторні заняття, 
бесіди), дослідження, 
демонстрація, робота з 
унаочненням.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, 
індивідуальна робота студента, 
модульна контрольна робота, 
залік, екзамен.

Патофізіологія Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, проблемного 
виконання, обговорення.

Усне опитування, тестовий 
контроль, модульна контрольна 
робота,  екзамен.

ПРН 9  Визначати 
характер та принципи 
лікування хворих 
(консервативне, 
оперативне) із 
захворюваннями (за 
додатком 2), 
враховуючи вік 
пацієнта, в умовах 
закладу охорони 
здоров’я, за його 
межами та на етапах 
медичної евакуації, в 
т.ч. у польових умовах, 
на підставі 
попереднього 
клінічного діагнозу, 
дотримуючись 
відповідних етичних 
та юридичних норм, 
шляхом прийняття 
обґрунтованого 
рішення за існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами, у разі 
необхідності 
розширення 
стандартної схеми 
вміти обґрунтувати 
персоніфіковані 
рекомендації під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної установи.

Внутрішня медицина у 
тому числі клінічна 
фармакологія, клінічна 
імунологія та алергологія, 
професійні хвороби

Проблемно-пошуковий метод, 
інтерактивний метод, навчальна 
дискусія, дослідницька робота, 
демонстрація.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Фізична реабілітація, 
спортивна медицина

Демонстрація, інтерактивний 
метод, проблемно-пошуковий 
метод, проектний метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
залік.

Дерматологія, венерологія Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, проблемного 
виконання.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Психіатрія, наркологія Проблемно-пошуковий метод, 
проектний метод, інтерактивний 
метод, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, аналіз ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота,  екзамен.

Неврологія Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, мозковий штурм, аналіз 
ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Офтальмологія Проектний метод, інтерактивний 
метод, навчальна дискусія, аналіз 
ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Оториноларингологія Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, інтерактивний метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмове опитування, 
розв’язування задач, виконання 
практичного завдання, 
індивідуальна робота студента, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Урологія Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, аналіз ситуації.

Усне опитування, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Інфекційні хвороби Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди, круглі столи тощо); 
практичні методи (практичні 
заняття); наочні методи 
(комп’ютерний ілюстративний 
матеріал, демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія  хвороби, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Акушерство і гінекологія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди, круглі столи тощо); 
практичні методи (практичні 
заняття, завдання на 
самопідготовку, наукові 
дослідження тощо); наочні 
методи (комп’ютерний 
ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Педіатрія Словесні методи (лекції, Усне опитування, тестовий 



семінарські заняття, дискусії, 
бесіди, круглі столи тощо); 
практичні методи (практичні 
заняття, завдання на 
самопідготовку); наочні методи 
(демонстрації тощо).

контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Внутрішня медицина в 
тому числі 
ендокринологія, медична 
генетика

Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди, круглі столи тощо); 
практичні методи (практичні 
заняття, завдання на 
самопідготовку, наукові 
дослідження тощо); наочні 
методи (демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Медична психологія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди, круглі столи тощо); 
практичні методи (практичні 
заняття, завдання на 
самопідготовку).

Усне опитування, письмова 
контрольна робота,  тестовий 
контроль, дискусії, тренінги, 
розв’язування задач/кейсів, 
індивідуальне 
завдання/індивідуальна робота 
студента, робота в малих групах, 
модульна 
контрольна/контрольна робота, 
реферативна робота, залік.

Загальна хірургія Проектний метод, інтерактивний 
метод, навчальна дискусія, аналіз 
ситуації.

Усне опитування, практичні 
навички, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Пропедевтика педіатрії Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди, круглі столи тощо); 
практичні методи (практичні 
заняття, завдання на 
самопідготовку); наочні методи 
(демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Пропедевтика 
внутрішньої медицини

Проблемно-пошуковий метод, 
інтерактивний метод, навчальна 
дискусія, дослідницька робота, 
демонстрація.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Хірургія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди, круглі столи тощо); 
практичні методи (практичні 
заняття, завдання на 
самопідготовку, наукові 
дослідження тощо); наочні 
методи (комп’ютерний 
ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, практичні 
навички, екзамен.

Онкологія та радіологія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди); практичні методи 
(практичні заняття, завдання на 
самопідготовку); наочні методи.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Педіатрія з дитячими 
інфекційними хворобами

Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди, круглі столи тощо); 
практичні методи (практичні 
заняття, завдання на 
самопідготовку); наочні методи 
(демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

Хірургія у тому числі 
нейрохірургія

Репродуктивний, практичні, 
пояснювально-ілюстративний  .

Усне опитування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Підготовка до ЄДКІ Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), наочний 
(таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Проміжний контроль.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди); практичні методи 
(практичні заняття, завдання на 
самопідготовку); наочні методи 
(демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Хірургія у тому числі 
дитяча хірургія

Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, аналіз 
ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Внутрішня медицина Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, проблемного 
виконання, обговорення.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 



контрольна робота, залік, 
екзамен.

Екстрена та невідкладна 
медична допомога

Демонстрація, рольові ігри, 
творчий метод, дослідницька 
робота, навчальна дискусія.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія

Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний,  практичні.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Фтизіатрія Інтерактивний метод, дискусія, 
дослідницька робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота, залік.

Травматологія і ортопедія Демонстрація, практичні, 
пояснювально-ілюстративний.  

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

ПРН 6  
Встановлювати 
остаточний клінічний 
діагноз шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики, 
дотримуючись 
відповідних етичних і 
юридичних норм, під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
закладу охорони 
здоров’я (за додатком 
2).

Урологія Лекції, дискусії, співбесіди, 
практичні методи (практичні 
заняття, відпрацювання 
практичних навичок тощо); 
наочні методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Акушерство і гінекологія Словесні методи (лекції, дискусії, 
співбесіди тощо), практичні 
методи (практичні заняття, 
відпрацювання практичних 
навичок тощо); наочні методи 
(комп'ютерний  ілюстраційний 
матеріал, демонстрації відео 
тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Хірургія Проблемно-пошуковий метод, 
демонстрація, проектний метод, 
інтерактивний метод, навчальна 
дискусія, аналіз ситуації.

Усне опитування, практичні 
навички, екзамен.

Педіатрія Лекції та практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання, дискусії, 
ситуаційні вправи), самостійна 
робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Внутрішня медицина в 
тому числі 
ендокринологія, медична 
генетика

Лекції та практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання, дискусії, 
ситуаційні вправи), самостійна 
робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Медична психологія Інтерактивні лекції, практичні 
заняття з розв’язуванням задач, 
виконанням індивідуальних 
завдань, самостійна робота, 
семінарські заняття.

Усне опитування, письмова 
контрольна робота,  тестовий 
контроль, дискусії, тренінги, 
розв’язування задач/кейсів, 
індивідуальне 
завдання/індивідуальна робота 
студента, робота в малих групах, 
модульна 
контрольна/контрольна робота, 
реферативна робота, залік.

Загальна хірургія Інтерактивні лекції, практичні 
заняття з роботою у групах, 
самостійна робота.

Усне опитування, практичні 
навички, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Пропедевтика педіатрії Словесні методи: лекції та 
практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання (робота в 
малих групах (командна робота), 
дискусії, ситуаційні вправи), 
самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Оториноларингологія Лекції, практичні методи 
(практичні заняття, 
відпрацювання практичних 
навичок тощо); наочні методи 
(комп'ютерний  ілюстраційний 
матеріал, демонстрації відео 
тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмове опитування, 
розв’язування задач, виконання 
практичного завдання, 
індивідуальна робота студента, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Пропедевтика 
внутрішньої медицини

Лекції та практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання (робота в 
малих групах (командна робота), 
дискусії, ситуаційні вправи), 

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.



самостійна робота.
Офтальмологія Словесні, наочні, практичні, 

проблемно-пошукові, самостійна 
робота, наукові (пошук і аналіз 
літературних джерел), 
інтерактивні методи.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Неврологія Лекції, практичні методи 
(практичні заняття, методика 
обстеження хворих); наочні 
методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Психіатрія, наркологія Словесні (дискусія, обговорення, 
семінари), наочні (алгоритми і 
таблиці), практичні, проблемно-
пошукові, самостійна робота, 
наукові (пошук і аналіз 
літературних джерел), 
інтерактивні методи.

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота,  екзамен.

Підготовка до ЄДКІ Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), наочний 
(таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Проміжний контроль.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

Лекції, обговорення, наочні 
методи: презентації, практичні 
методи, репродуктивний метод, 
проблемно-пошуковий метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Хірургія у тому числі 
дитяча хірургія

Словесні методи (лекції, дискусії, 
співбесіди тощо), практичні 
методи (практичні заняття, 
відпрацювання практичних 
навичок тощо); наочні методи 
(комп'ютерний  ілюстраційний 
матеріал, демонстрації відео 
тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Внутрішня медицина Лекції, практичні методи 
(практичні заняття); наочні 
методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Екстрена та невідкладна 
медична допомога

Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, аналіз 
ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія

Лекції, практичні методи 
(практичні заняття, 
відпрацювання практичних 
навичок тощо); наочні методи 
(комп'ютерний  ілюстраційний 
матеріал, демонстрації відео 
тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Фтизіатрія Лекції та практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання (дискусії, 
ситуаційні вправи), самостійна 
робота, наочний метод (таблиці).

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота, залік.

Травматологія і ортопедія Словесні методи ( дискусії, 
співбесіди тощо), практичні 
методи (практичні заняття, 
відпрацювання практичних 
навичок тощо); наочні методи 
(комп'ютерний  ілюстраційний 
матеріал, демонстрації відео 
тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Хірургія у тому числі 
нейрохірургія

Словесні методи (лекції, дискусії, 
співбесіди тощо), практичні 
методи (практичні заняття, 
відпрацювання практичних 
навичок тощо); наочні методи 
(комп'ютерний  ілюстраційний 
матеріал, демонстрації відео 
тощо).

Усне опитування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Педіатрія з дитячими 
інфекційними хворобами

Лекції, практичні методи 
(практичні заняття); наочні 
методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

Онкологія та радіологія Лекції, дискусії, співбесіди, Усне опитування, тестовий 



практичні методи (практичні 
заняття, відпрацювання 
практичних навичок тощо); 
наочні методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Інфекційні хвороби Словесні, наочні, практичні, 
проблемно-пошукові, самостійна 
робота, наукові (пошук і аналіз 
літературних джерел), 
інтерактивні методи.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія  хвороби, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Внутрішня медицина у 
тому числі клінічна 
фармакологія, клінічна 
імунологія та алергологія, 
професійні хвороби

Лекції та практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання (робота в 
малих групах (командна робота), 
дискусії, ситуаційні вправи), 
самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Фізична реабілітація, 
спортивна медицина

Словесні (дискусія, обговорення, 
семінари), наочні, практичні, 
проблемно-пошукові, самостійна 
робота, наукові (пошук і аналіз 
літературних джерел), 
інтерактивні методи.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
залік.

Дерматологія, венерологія Інтерактивні лекції, практичні 
заняття з виконанням 
індивідуальних завдань, 
самостійна робота, дискусії, 
обговорення.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

ПРН 10 Визначати 
необхідний режим 
праці, відпочинку та 
харчування на 
підставі заключного 
клінічного діагнозу, 
дотримуючись 
відповідних етичних 
та юридичних норм, 
шляхом прийняття 
обґрунтованого 
рішення за існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами

Хірургія Словесні методи (дискусії, бесіди, 
круглі столи тощо); практичні 
методи (практичні заняття, 
наукові дослідження тощо); 
наочні методи (комп’ютерний 
ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, практичні 
навички, екзамен.

Педіатрія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії); 
практичні методи (завдання на 
самопідготовку, наукові 
дослідження тощо); наочні 
методи (ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Внутрішня медицина в 
тому числі 
ендокринологія, медична 
генетика

Проблемно-пошуковий метод, 
навчальна дискусія, 
дослідницька робота, 
демонстрація, обговорення.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Загальна хірургія Лекції та практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання (робота в 
малих групах (командна робота), 
дискусії, ситуаційні вправи), 
самостійна робота.

Усне опитування, практичні 
навички, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Пропедевтика педіатрії Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, проблемного 
виконання.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Пропедевтика 
внутрішньої медицини

Проблемно-пошуковий метод, 
інтерактивний метод, дискусія, 
дослідницька робота, 
демонстрація.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Гігієна та екологія Словесні методи (лекції, 
семінарські заняття, дискусії, 
бесіди, круглі столи тощо); 
практичні методи (практичні 
заняття, завдання на 
самопідготовку, наукові 
дослідження тощо); наочні 
методи.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
лабораторного завдання, кейс-
задачі, індивідуально-наукове 
дослідження, модульна 
контрольна робота,  залік.

ПРН 5  Збирати 
скарги, анамнез 
життя та 
захворювання, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів та систем 
організму, на підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 

Загальна практика 
(сімейна медицина)

Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, проблемного 
виконання, мозковий штурм, 
обговорення.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Хірургія у тому числі 
дитяча хірургія

Лекції, практичні методи 
(практичні заняття, 
відпрацювання практичних 
навичок тощо); наочні методи 
(комп'ютерний  ілюстраційний 
матеріал, демонстрації відео 
тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.



досліджень оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за додатком 
4), враховуючи вік 
пацієнта.

Внутрішня медицина Лекції та практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання, дискусії, 
ситуаційні вправи), самостійна 
робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Екстрена та невідкладна 
медична допомога

Демонстрація, проєктний метод, 
творчий метод,
дослідницька робота, навчальна 
дискусія.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія

Лекції, практичні методи 
(практичні заняття, 
відпрацювання практичних 
навичок тощо); наочні методи 
(комп'ютерний  ілюстраційний 
матеріал, демонстрації відео 
тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Фтизіатрія Інтерактивні лекції, практичні 
заняття з роботою у групах, 
самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота,   залік.

Травматологія і ортопедія Лекції, практичні методи 
(практичні заняття, 
відпрацювання практичних 
навичок тощо); наочні методи 
(комп'ютерний  ілюстраційний 
матеріал, демонстрації відео 
тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Хірургія у тому числі 
нейрохірургія

Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, інтерактивний 
метод, навчальна дискусія, аналіз 
ситуації.

Усне опитування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Підготовка до ЄДКІ Пояснювально-ілюстративний 
(лекції, бесіди), наочний 
(таблиці, схеми), практичний 
(розв’язування ситуаційних задач 
та вправ).

Проміжний контроль.

Педіатрія з дитячими 
інфекційними хворобами

Лекції та практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання, дискусії, 
ситуаційні вправи), самостійна 
робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

Онкологія та радіологія Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, проблемного 
виконання, аналіз ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Дерматологія, венерологія Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, проблемного 
виконання, наочний.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Фізична реабілітація, 
спортивна медицина

Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, інтерактивний метод, 
аналіз ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
залік.

Внутрішня медицина у 
тому числі клінічна 
фармакологія, клінічна 
імунологія та алергологія, 
професійні хвороби

Лекції та практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання, дискусії, 
ситуаційні вправи), самостійна 
робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Психіатрія, наркологія Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, проблемного 
виконання.

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Неврологія Репродуктивний, пояснювально-
ілюстративний, демонстрація, 
проблемно-пошуковий метод, 
інтерактивний метод, навчальна 
дискусія, дослідницька робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Офтальмологія Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, інтерактивний 
метод, навчальна дискусія.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Оториноларингологія Словесні методи: лекції, 
обговорення, наочні методи: 
презентації, практичні методи, 
індуктивний метод, 
репродуктивний метод, 
проблемно-пошуковий метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмове опитування, 
розв’язування задач, виконання 
практичного завдання, 
індивідуальна робота студента, 
модульна контрольна робота, 



залік.

Урологія Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, інтерактивний 
метод, навчальна дискусія.

Усне опитування, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Акушерство і гінекологія Усна доповідь, навчальна 
дискусія, демонстрація, 
інтерактивний метод, евристична 
бесіда.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Хірургія Словесні методи: лекції, 
обговорення, наочні методи: 
презентації, практичні методи, 
самостійна робота, індуктивний 
метод, репродуктивний метод, 
проблемно-пошуковий метод.

Усне опитування, практичні 
навички, екзамен.

Педіатрія Практичні заняття з 
проведенням бесід, навчальних 
групових дискусій, читання та 
обговорення текстів; самостійна 
робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Внутрішня медицина в 
тому числі 
ендокринологія, медична 
генетика

Лекції-презентації, практичні 
заняття з роботою у групах, 
самостійна робота (зокрема, 
написання реферату, створення 
презентації результатів 
виконаних завдань).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Медична психологія Інтерактивні лекції, практичні 
заняття з розв’язуванням задач, 
виконанням індивідуальних 
завдань, самостійна робота.

Усне опитування, письмова 
контрольна робота,  тестовий 
контроль, дискусії, тренінги, 
розв’язування задач/кейсів, 
індивідуальне 
завдання/індивідуальна робота 
студента, робота в малих групах, 
модульна 
контрольна/контрольна робота, 
реферативна робота, залік.

Загальна хірургія Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, обговорення.

Усне опитування, практичні 
навички, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Пропедевтика педіатрії Словесний (евристична бесіда), 
практичні методи (практичні 
заняття, завдання на 
самопідготовку); наочні методи 
(ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Пропедевтика 
внутрішньої медицини

Словесний (репродуктивна 
бесіда), практичні методи 
(практичні заняття); наочні 
методи (ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

ПРН 8 Визначити 
головний клінічний 
синдром або чим 
обумовлена тяжкість 
стану 
потерпілого/постраж
далого (за додатком 3) 
шляхом прийняття 
обґрунтованого 
рішення та оцінки 
стану людини за будь-
яких обставин (в 
умовах закладу 
охорони здоров’я, за 
його межами) у т.ч. в 
умовах надзвичайної 
ситуації та бойових 
дій, в польових умовах, 
в умовах нестачі 
інформації та 
обмеженого часу.

Пропедевтика 
внутрішньої медицини

Інтерактивні лекції, практичні 
заняття з роботою у групах, 
самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Внутрішня медицина в 
тому числі 
ендокринологія, медична 
генетика

Проблемно-пошуковий метод, 
інтерактивний метод, навчальна 
дискусія, демонстрація.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Загальна хірургія Проблемно-орієнтовані лекції, 
практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання (робота в 
групах, дискусії), самостійна 
робота з використанням 
інформаційних засобів навчання 
(робота із друкованими та 
електронними ресурсами).

Усне опитування, практичні 
навички, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Фтизіатрія Словесний, демонстрація, 
проблемно-пошуковий метод, 
проектний метод, інтерактивний 
метод, навчальна дискусія, аналіз 
ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота,  залік.

Травматологія і ортопедія Словесні методи (семінарські 
заняття, дискусії, бесіди, круглі 
столи тощо); практичні методи 
(практичні заняття, завдання на 
самопідготовку), наочні методи 
(комп’ютерний ілюстративний 
матеріал, демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.



Хірургія у тому числі 
нейрохірургія

Проблемно-пошуковий метод, 
проектний метод, інтерактивний 
метод, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, аналіз ситуації.

Усне опитування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Педіатрія з дитячими 
інфекційними хворобами

Словесний, практичні методи 
(практичні заняття, завдання на 
самопідготовку); наочні методи 
(ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

Онкологія та радіологія Методи проблемно-
розвиваючого
навчання, репродуктивний ,
розв’язування ситуаційних задач, 
обговорення.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Інфекційні хвороби Евристична та репродуктивна 
бесіда, практичні методи 
(практичні заняття, завдання на 
самопідготовку, наукові 
дослідження тощо); наочні 
методи (ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія  хвороби, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Внутрішня медицина у 
тому числі клінічна 
фармакологія, клінічна 
імунологія та алергологія, 
професійні хвороби

Інтерактивний метод, навчальна 
дискусія, дослідницька робота, 
проблемно-пошуковий метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Фізична реабілітація, 
спортивна медицина

Евристична та репродуктивна 
бесіда, практичні методи 
(практичні заняття, завдання на 
самопідготовку, наукові 
дослідження тощо); наочні 
методи (ілюстративний матеріал, 
демонстрації тощо), відтворення 
техніки обстеження.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
залік.

Дерматологія, венерологія Інтерактивні лекції, практичні 
заняття з елементами тренінгу, 
самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Психіатрія, наркологія Практичні заняття з 
презентацією нового і 
повторенням раніше засвоєного 
матеріалу через виконання 
тренувальних та підготовчих 
вправ різного типу та творчих 
професійно-орієнтовних завдань, 
метод мозкового штурму, 
виконання інтерактивних 
індивідуальних та парних 
завдань.

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота,  екзамен.

Неврологія Словесні методи: лекції, 
обговорення, наочні методи: 
презентації, практичні методи, 
індуктивний метод, 
репродуктивний метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Офтальмологія Практичні заняття з 
презентацією нового і 
повторенням раніше засвоєного 
матеріалу через виконання 
тренувальних та підготовчих 
вправ різного типу та 
професійно-орієнтовних завдань,  
виконання інтерактивних 
індивідуальних та парних 
завдань.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Оториноларингологія Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, інтерактивний 
метод, аналіз ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмове опитування, 
розв’язування задач, виконання 
практичного завдання, 
індивідуальна робота студента, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Урологія Лекції (тематичні проблемно-
орієнтовані, інтерактивні), 
практичні заняття з виконанням 
практичних вправ), самостійна 
робота.

Усне опитування, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Акушерство і гінекологія Аудиторні заняття (лекції та 
практичні заняття), виконання 
індивідуальних завдань, 
проблемно-орієнтовні лекції, 
самостійна робота. Участь у 

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.



обговорені дискусійних питань.

Хірургія Проблемно-орієнтовані лекції, 
практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання (робота в 
групах, дискусії), самостійна 
робота з використанням 
інформаційних засобів навчання 
(робота із друкованими та 
електронними ресурсами).

Усне опитування, практичні 
навички, екзамен.

Педіатрія Лекції, практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання (робота в 
групах, дискусії), самостійна 
робота з використанням 
інформаційних засобів навчання 
(робота із друкованими та 
електронними ресурсами).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Медична психологія Проблемно-орієнтовані лекції, 
практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання (робота в 
групах, дискусії).

Усне опитування, письмова 
контрольна робота,  тестовий 
контроль, дискусії, тренінги, 
розв’язування задач/кейсів, 
індивідуальне 
завдання/індивідуальна робота 
студента, робота в малих групах, 
модульна 
контрольна/контрольна робота, 
реферативна робота, залік.

Пропедевтика педіатрії Словесні методи: лекції, 
обговорення, наочні методи: 
презентації, практичні методи, 
репродуктивний метод, 
проблемно-пошуковий метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Анестезіологія та 
інтенсивна терапія

Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, інтерактивний метод, 
навчальна дискусія, мозковий 
штурм, аналіз ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Екстрена та невідкладна 
медична допомога

Демонстрація,  дослідницька 
робота, навчальна дискусія.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

Методи проблемно-
розвиваючого
навчання, репродуктивний, 
обговорення.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Хірургія у тому числі 
дитяча хірургія

Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, інтерактивний метод, 
практичний метод, навчальна 
дискусія, аналіз ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Внутрішня медицина Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, інтерактивний метод, 
навчальна дискусія, аналіз 
ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Підготовка до ЄДКІ Методи проблемно-
розвиваючого
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач.

Проміжний контроль.

ПРН 7  Призначати та 
аналізувати 
додаткові (обов’язкові 
та за вибором) 
методи обстеження 
(лабораторні, 
функціональні та/або 
інструментальні ) (за 
додатком 4), 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і систем 
організму для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
додатком 2).

Хірургія у тому числі 
дитяча хірургія

Лекції, дискусії, співбесіди, 
практичні методи (практичні 
заняття, відпрацювання 
практичних навичок тощо); 
наочні методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Внутрішня медицина Проблемно-пошуковий метод, 
навчальна дискусія, 
демонстрація.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік, 
екзамен.

Екстрена та невідкладна 
медична допомога

Лекції, дискусії, співбесіди, 
практичні методи (практичні 
заняття, відпрацювання 
практичних навичок тощо); 
наочні методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.



Анестезіологія та 
інтенсивна терапія

Лекції, дискусії, співбесіди, 
практичні методи (практичні 
заняття, відпрацювання 
практичних навичок тощо); 
наочні методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.

Фтизіатрія Лекції з використанням 
проблемно-орієнтованого 
підходу, практичні заняття з 
виконанням практичних вправ, 
самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота,  залік.

Травматологія і ортопедія Демонстрація, проектний метод, 
інтерактивний метод, навчальна 
дискусія, аналіз ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Хірургія у тому числі 
нейрохірургія

Лекції, дискусії, співбесіди, 
практичні методи (практичні 
заняття, відпрацювання 
практичних навичок тощо); 
наочні методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, модульна 
контрольна робота, екзамен

Педіатрія з дитячими 
інфекційними хворобами

Лекції, обговорення, наочні 
методи: презентації, практичні 
методи, індуктивний метод, 
репродуктивний метод, 
проблемно-пошуковий метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік, 
екзамен.

Онкологія та радіологія Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, проектний 
метод, інтерактивний метод, 
навчальна дискусія.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Фізична реабілітація, 
спортивна медицина

Інтерактивні лекції, практичні 
заняття з елементами тренінгу, 
самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
залік.

Внутрішня медицина у 
тому числі клінічна 
фармакологія, клінічна 
імунологія та алергологія, 
професійні хвороби

Лекції-презентації, практичні 
заняття з аналізу та обговорення 
правових актів, самостійна 
робота (зокрема, написання 
реферату).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, дискусія, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Загальна практика 
(сімейна медицина)

Лекції-презентації, практичні 
заняття з аналізу та обговорення 
правових актів, самостійна 
робота (зокрема, написання 
реферату).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Дерматологія, венерологія Інтерактивні лекції, практичні 
заняття з роботою у групах, 
самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Психіатрія, наркологія Інтерактивні лекції, практичні 
заняття з розв’язання кейсів, 
самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, ведення історії 
хвороби, модульна контрольна 
робота,  екзамен.

Неврологія Лекції, практичні методи 
(практичні заняття); наочні 
методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання 
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  залік.

Офтальмологія Лекції, дискусії, співбесіди, 
практичні методи (практичні 
заняття, відпрацювання 
практичних навичок тощо); 
наочні методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія хвороби, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Оториноларингологія Лекції та практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання (дискусії, 
ситуаційні вправи), самостійна 
робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмове опитування, 
розв’язування задач, виконання 
практичного завдання, 
індивідуальна робота студента, 
модульна контрольна робота, 
залік.

Урологія Лекції, дискусії, співбесіди, 
практичні методи (практичні 
заняття, відпрацювання 
практичних навичок тощо); 
наочні методи (комп'ютерний  

Усне опитування, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, залік.



ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Інфекційні хвороби Лекції з використанням 
проблемно-орієнтованого 
підходу, практичні заняття з 
виконанням практичних вправ, 
самостійна робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, історія  хвороби, 
модульна контрольна робота,  
екзамен.

Акушерство і гінекологія Словесні методи: лекції, 
обговорення, наочні методи: 
презентації, практичні методи, 
індуктивний метод, 
репродуктивний метод, 
проблемно-пошуковий метод.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Хірургія Лекції, дискусії, співбесіди, 
практичні методи (практичні 
заняття, відпрацювання 
практичних навичок тощо); 
наочні методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, практичні 
навички, екзамен.

Медична психологія Інтерактивні лекції, практичні 
заняття з роботою у групах, 
самостійна робота, робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Усне опитування, письмова 
контрольна робота,  тестовий 
контроль, дискусії, тренінги, 
розв’язування задач/кейсів, 
індивідуальне 
завдання/індивідуальна робота 
студента, робота в малих групах, 
модульна 
контрольна/контрольна робота, 
реферативна робота, залік.

Внутрішня медицина в 
тому числі 
ендокринологія, медична 
генетика

Лекції та практичні заняття з 
використанням технічних та 
інших засобів навчання (дискусії, 
ситуаційні вправи), самостійна 
робота.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Загальна хірургія Лекції, практичні методи 
(практичні заняття); наочні 
методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, практичні 
навички, модульна контрольна 
робота, екзамен.

Пропедевтика педіатрії Демонстрація, проблемно-
пошуковий метод, інтерактивний 
метод, навчальна дискусія, аналіз 
ситуації.

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

Пропедевтика 
внутрішньої медицини

Лекції, практичні методи 
(практичні заняття); наочні 
методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Педіатрія Лекції, практичні методи 
(практичні заняття); наочні 
методи (комп'ютерний  
ілюстраційний матеріал, 
демонстрації відео тощо).

Усне опитування, тестовий 
контроль, виконання  
практичного завдання, модульна 
контрольна робота,  екзамен.

 


