
Волинський національний університет імені Лесі Українки 

Медичний факультет 

Протокол від «27» серпня 2021 р. № 1 

 

Засідання предметної комісії з валідування результатів формальної освіти, 

створеної розпорядженням декана медичного факультету № 1 від «27» серпня 

2021 р. 

 

Склад предметної комісії: 

Голова: заступник декана з навчальної роботи, доцент, к. мед. наук Олена 

Олександрівна Якобсон. 

Члени: завідувач кафедри анатомії людини, доцент, к. б. н. Тетяна Яківна 

Шевчук, завідувач кафедри гістології та медичної біології, доцент, к. б. н. 

Ярослав Васильович Степанюк, студентка групи Мед-28 Колесник Катерина. 

 

Розглядали: 

Валідування результатів навчання, набутих у формальній освіті 

студентами групи Мед м/с-29, які вступають на основі диплома молодшого 

спеціаліста спеціальності «Медсестринство», освітньої програми «Лікувальна 

справа»: 

ГАЛАЙДА Микола Борисович, КАЧМАР Роман Юрійович, МАЛЕСИК 

Анастасія Павлівна, ПРУС Ірина Богданівна, СКОБАЛО Роман Петрович, 

ТОПЧЕВСЬКА Олександра Едуардівна, ЧОРНОБАЙ Андрій Олександрович, 

ШЕВЧУК Юлія Романівна. 

 

На розгляд предметної комісії надані документи, що підтверджують 

набуття результатів навчання: додаток до диплома молодшого спеціаліста. 

Комісія відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, 

отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у 

Волинському національному університеті імені Лесі Українки здійснила 

порівняльний аналіз змісту освіти у коледжі та в університеті, результати якого 

викладені у додатку до цього протоколу. 

 

Рішення предметної комісії: 

1. За результатами розгляду наданих студентами документів, що 

підтверджують набуття результатів навчання у формальній освіті, встановити їх 

АКАДЕМІЧНУ РІЗНИЦЮ компетентностям, що формуються освітніми 

компонентами ОПП: 

 



 

№ Академічна різниця дисциплін 

освітньої програми  

«Лікувальна справа» 

Мед м/с-29 

Семестровий 

контроль 

(університет) 

Кредити 

екзамен залік університет 

1 Гістологія, цитологія та ембріологія 2,3  11,5 

2 Біологічна та біоорганічна хімія 2,3  9,5 

3 Клінічна анатомія і оперативна хірургія 4  2,5 

 

 

 

Голова комісії: 

 

О. Якобсон 

Члени комісії: 

 

Т. Шевчук 

 

 

Я. Степанюк 

 

 

К. Колесник 
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Ярослав Васильович Степанюк, студентка групи Мед-28 Колесник Катерина. 
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студентами групи Мед м/с-29, які вступають на основі диплома молодшого 
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ГАЛАПАЦ Наталія Леонідівна, СІДУН Софія Павлівна. 

 

На розгляд предметної комісії надані документи, що підтверджують 

набуття результатів навчання: додаток до диплома молодшого спеціаліста. 

Комісія відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, 

отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у 

Волинському національному університеті імені Лесі Українки здійснила 
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Рішення предметної комісії: 

1. За результатами розгляду наданих студентами документів, що 

підтверджують набуття результатів навчання у формальній освіті, встановити їх 
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№ Академічна різниця дисциплін 

освітньої програми  

«Сестринська справа» 

Мед м/с-29 

Семестровий 

контроль 

(університет) 

Кредити 

екзамен залік університет 

1 Гістологія, цитологія та ембріологія 2,3  11,5 

2 Медична хімія 1  3 

3 Клінічна анатомія і оперативна хірургія 1  3 

4 Догляд за хворими (практика)  4 5 

 

 

Голова комісії: 

 

О. Якобсон 

Члени комісії: 

 

Т. Шевчук 

 

 

Я. Степанюк 

 

 

К. Колесник 
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Ярослав Васильович Степанюк, студентка групи Мед-28 Колесник Катерина. 

 

Розглядали: 

Валідування результатів навчання, набутих у формальній освіті 

студентами групи Мед м/с-29, які вступають на основі диплома молодшого 

спеціаліста спеціальності «Медсестринство», освітньої програми «Лікувальна 

справа»: 

ГАЛАЙДА Микола Борисович, КАЧМАР Роман Юрійович, МАЛЕСИК 

Анастасія Павлівна, ПРУС Ірина Богданівна, СКОБАЛО Роман Петрович, 

ТОПЧЕВСЬКА Олександра Едуардівна, ЧОРНОБАЙ Андрій Олександрович, 

ШЕВЧУК Юлія Романівна. 

 

На розгляд предметної комісії надані документи, що підтверджують 

набуття результатів навчання: додаток до диплома молодшого спеціаліста. 

Комісія відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, 

отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у 

Волинському національному університеті імені Лесі Українки здійснила 

порівняльний аналіз змісту освіти у коледжі та в університеті, результати якого 

викладені у додатку до цього протоколу. 

 

 

Рішення предметної комісії: 

1. За результатами розгляду наданих студентами документів, що 

підтверджують набуття результатів навчання у формальній освіті, встановити їх 

ОБМЕЖЕНУ ВІДПОВІДНІСТЬ компетентностям, що формуються освітніми 

компонентами ОПП: 



2. Анатомія людини; 

Доопрацювати: Модуль «Спланхнологія». 

3. Біологічна та біоорганічна хімія; 

Доопрацювати: Модулі Амінокислоти та білки. Ферменти. 

4. Гігієна та екологія; 

Доопрацювати: Модуль 2. Спеціальні питання гігієни та екології 

5. Мікробіологія, вірусологія та імунологія; 

Доопрацювати: Модуль Алергія. Імунодіагностика. Імунопрофілактика. 

Імунотерапія. 

6. Фізіологія; 

Біологічна регуляція функцій організму. 

Загальна характеристика нервової регуляції.  

 

 

 

Голова комісії: 

 

О. Якобсон 

Члени комісії: 

 

Т. Шевчук 

 

 

Я. Степанюк 

 

 

К. Колесник 

 

 

 

 

 

 

 

  Доопрацювати: Модуль  



 

 

 

 

 

№ Обмежена відповідність 

дисциплін 

освітня програма  

«Лікувальна справа»  

Мед м/с-29  

 

Семестровий 

контроль 

(університет) 

Кредити 

екзамен залік університет коледж 

1 Анатомія людини 2,3 1 14 4 

2 Гігієна та екологія  4,5 6 2,5 

3 Мікробіологія, вірусологія та 

імунологія 

5 4 8,5 2,5 

4 Фізіологія; 4 3 9 4 
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3. Гігієна та екологія; 

Доопрацювати: Модуль 2. Спеціальні питання гігієни та екології 
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Доопрацювати: Модуль Алергія. Імунодіагностика. Імунопрофілактика. 
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Біологічна регуляція функцій організму. 

Загальна характеристика нервової регуляції.  

 

Голова комісії: 

 

О. Якобсон 

Члени комісії: 

 

Т. Шевчук 

 

 

Я. Степанюк 

 

 

К. Колесник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Доопрацювати: Модуль  



 

 

 

 

 

№ Обмежена відповідність 

дисциплін 

освітньої програми 

«Сестринська справа» 

Мед м/с-29  

Семестровий 

контроль 

(університет) 

Кредити 

екзамен залік університет коледж 

1 Анатомія людини 2,3 1 14 3,75 

2 Біологічна та біоорганічна хімія 2,3  9,5 1,25 

3 Гігієна та екологія  4,5 6 2,25 

4 Мікробіологія, вірусологія та 

імунологія 
5 4 8,5 3 

5 Фізіологія; 4 3 9 3,75 
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Склад предметної комісії: 

Голова: заступник декана з навчальної роботи, доцент, к. мед. наук Олена 

Олександрівна Якобсон. 
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ШЕВЧУК Юлія Романівна. 

 

На розгляд предметної комісії надані документи, що підтверджують 

набуття результатів навчання: додаток до диплома молодшого спеціаліста. 

Комісія відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, 

отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у 

Волинському національному університеті імені Лесі Українки здійснила 

порівняльний аналіз змісту освіти у коледжі та в університеті, результати якого 

викладені у додатку до цього протоколу. 

 

Рішення предметної комісії: 

1. За результатами розгляду наданих студентами документів, що 

підтверджують набуття результатів навчання у формальній освіті, встановити їх 

ПОВНУ ВІДПОВІДНІСТЬ компетентностям, що формуються освітніми 

компонентами ОПП: 

1. Українська мова (за проф. спрямуванням); 

2. Медична та біологічна фізика; 

3. Охорона праці в галузі; 



4. Латинська мова та медична термінологія; 

5. Медична хімія; 

6. Медична інформатика; 

7. Медична біологія; 

8. Іноземна мова (за проф. спрямуванням); 

9. Догляд за хворими (практика); 
10. Вибіркова дисципліна 1. Безпека життєдіяльності з основами 

біоетики та біобезпеки / Основи економіки / Основи правознавства ; 

11. Вибіркова дисципліна 2. Україна в європейському історичному та 

культурному контекстах / Історія медицини / Релігієзнавство; 

12. Вибіркова дисципліна 3. Філософія / Основи психології / Медична 

соціологія; 

13. Вибіркова дисципліна 4. Іноземна мова / Культура наукової 

мови / Фізичне виховання та здоров’я; 

14. Вибіркова дисципліна 5. Молекулярна біологія / Європейські 

стандарти комп’ютерної грамотності ; 

15. Вибіркова дисципліна 6. Нейроанатомія / Математичні методи в 

біології та медицині; 

16. Вибіркова дисципліна 7. Ембріологія та тератологія / Біологія 

розвитку ; 

17. Вибіркова дисципліна 8. Основи діагностики функціональних 

систем / Сучасні проблеми біофізики; 

 

Голова комісії: 

 

О. Якобсон 

Члени комісії: 

 

Т. Шевчук 

 

 

Я. Степанюк 

 

 

К. Колесник 

 

 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


№ Повна відповідність дисциплін 

освітньої програми  

«Лікувальна справа» 

Мед м/с-29 

Семестровий 

контроль 

(університет) 

Кредити 

екзамен залік університет коледж 

1 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

1  3 1,5 

2 Медична та біологічна фізика 1  3 1,5 

3 Охорона праці в галузі  3 2 1,5 

4 Медична хімія 1  3 2,5 

5 Латинська мова та медична 

термінологія 

 1 3 2,25 

6 Медична інформатика  4 2 1,5 

7 Медична біологія 1  3 2,5 

8 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

4 2 6 6 

9 Догляд за хворими (практика)  4 4 3 

10 Вибіркова дисципліна 1. Безпека 

життєдіяльності з основами 

біоетики та біобезпеки / Основи 

економіки / Основи правознавства  

 1 3 1,5/1,5/1,5 

11 Вибіркова дисципліна 2. Україна 

в європейському історичному та 

культурному контекстах / Історія 

медицини / Релігієзнавство 

 2 3 1,5/2,25/- 

12 Вибіркова дисципліна 

3. Філософія / Основи 

психології / Медична соціологія 

 2 4 1,5/2,25/1,

5 

13 Вибіркова дисципліна 

4. Іноземна мова / Культура 

наукової мови / Фізичне виховання 

та здоров’я 

 2 4 6/-/7,5 

14 Вибіркова дисципліна 

5. Молекулярна 

біологія / Європейські стандарти 

комп’ютерної грамотності  

 2 5 -/- 

15 Вибіркова дисципліна 

6. Нейроанатомія / Математичні 

методи в біології та медицині / 

Анатомія опорнорухового апарату  

 3 5 -/-/- 

16 Вибіркова дисципліна 

7. Ембріологія та 

 3 4 -/-/- 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf


тератологія / Біологія розвитку  

17 Вибіркова дисципліна 8. Основи 

діагностики функціональних 

систем / Сучасні проблеми 

біофізики 

 4 5 -/-/- 

 

 

 

 

 

 

 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


Волинський національний університет імені Лесі Українки 

Медичний факультет 

Протокол від «27» серпня 2021 р. № 1 

 

Засідання предметної комісії з валідування результатів формальної освіти, 

створеної розпорядженням декана медичного факультету № 1 від «27» серпня 

2021 р. 

 

Склад предметної комісії: 

Голова: заступник декана з навчальної роботи, доцент, к. мед. наук Олена 

Олександрівна Якобсон. 

Члени: завідувач кафедри анатомії людини, доцент, к. б. н. Тетяна Яківна 

Шевчук, завідувач кафедри гістології та медичної біології, доцент, к. б. н. 

Ярослав Васильович Степанюк, студентка групи Мед-28 Колесник Катерина. 

 

Розглядали: 

Валідування результатів навчання, набутих у формальній освіті 

студентами групи Мед м/с-29, які вступають на основі диплома молодшого 

спеціаліста спеціальності «Медсестринство», освітньої програми «Сестринська 

справа»: 

ГАЛАПАЦ Наталія Леонідівна 

СІДУН Софія Павлівна. 

 

На розгляд предметної комісії надані документи, що підтверджують 

набуття результатів навчання: додаток до диплома молодшого спеціаліста. 

Комісія відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, 

отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у 

Волинському національному університеті імені Лесі Українки здійснила 

порівняльний аналіз змісту освіти у коледжі та в університеті, результати якого 

викладені у додатку до цього протоколу. 

 

Рішення предметної комісії: 

1. За результатами розгляду наданих студентами документів, що 

підтверджують набуття результатів навчання у формальній освіті, встановити їх 

ПОВНУ ВІДПОВІДНІСТЬ компетентностям, що формуються освітніми 

компонентами ОПП: 

1. Українська мова (за проф. спрямуванням); 

2. Медична та біологічна фізика; 

3. Охорона праці в галузі; 



4. Латинська мова та медична термінологія; 

5. Медична інформатика; 

6. Медична біологія; 

7. Іноземна мова (за проф. спрямуванням); 
8. Вибіркова дисципліна 1. Безпека життєдіяльності з основами 

біоетики та біобезпеки / Основи економіки / Основи правознавства ; 

9. Вибіркова дисципліна 2. Україна в європейському історичному та 

культурному контекстах / Історія медицини / Релігієзнавство; 

10. Вибіркова дисципліна 3. Філософія / Основи психології / Медична 

соціологія; 

11. Вибіркова дисципліна 4. Іноземна мова / Культура наукової 

мови / Фізичне виховання та здоров’я; 

12. Вибіркова дисципліна 5. Молекулярна біологія / Європейські 

стандарти комп’ютерної грамотності ; 

13. Вибіркова дисципліна 6. Нейроанатомія / Математичні методи в 

біології та медицині; 

14. Вибіркова дисципліна 7. Ембріологія та тератологія / Біологія 

розвитку ; 

15. Вибіркова дисципліна 8. Основи діагностики функціональних 

систем / Сучасні проблеми біофізики; 

 

Голова комісії: 

 

О. Якобсон 

Члени комісії: 

 

Т. Шевчук 

 

 

Я. Степанюк 

 

 

К. Колесник 

 

 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


 

 

 

 

 

№ Повна відповідність дисциплін 

освітньої програми 

«Сестринська справа» 

Мед м/с-29  

Семестровий 

контроль 

(університет) 

Кредити 

екзамен залік університет коледж 

1 Українська мова (за проф. 

спрямуванням) 
1  3 1,5 

2 Медична та біологічна фізика 1  3 2,25 

3 Охорона праці в галузі  3 2 1,5 

4 Латинська мова та медична 
термінологія 

 1 3 2,25 

5 Медична інформатика  4 2 2,25 

6 Медична біологія 1  3 2,25 

7 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 
 2 6 6 

9 Вибіркова дисципліна 1. Безпека 

життєдіяльності з основами 

біоетики та біобезпеки / Основи 
економіки / Основи правознавства  

 1 3 1,5/1,5/1,5 

10 Вибіркова дисципліна 2. Україна 

в європейському історичному та 

культурному контекстах / Історія 

медицини / Релігієзнавство 

 2 3 1,5/2,25/- 

11 Вибіркова дисципліна 

3. Філософія / Основи 

психології / Медична соціологія 

 2 4 1,5/2,25/1,

5 

12 Вибіркова дисципліна 
4. Іноземна мова / Культура 

наукової мови / Фізичне виховання 

та здоров’я 

 2 4 6/1,5/9 

13 Вибіркова дисципліна 

5. Молекулярна 
біологія / Європейські стандарти 

комп’ютерної грамотності  

 2 5 -/- 

14 Вибіркова дисципліна 

6. Нейроанатомія / Математичні 

методи в біології та медицині / 

 3 5 -/-/- 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96.pdf


Анатомія опорнорухового апарату  

15 Вибіркова дисципліна 

7. Ембріологія та 

тератологія / Біологія розвитку  

 3 4 -/-/- 

16 Вибіркова дисципліна 8. Основи 

діагностики функціональних 

систем / Сучасні проблеми 

біофізики 

 4 5 -/-/- 

 

 

 

 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf

