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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Оновлення навчального плану, програми нормативної і навчальної 

дисципліни підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі НМАПО імені 

П.Л. Шупика за спеціальністю 14.01.13 - «Інфекційні хвороби» розроблені на 

підставі відповідних освітньо-наукових програм за третім освітньо-науковим 

рівнем, а також на підставі положень Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», нормативно-

правових актів МОЗ України та МОН України, Статуту Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, затвердженого 

наказом МОЗ України від 14.08.2015 р. № 509, Положення про організацію 

освітнього процесу в НМАПО імені П.Л. Шупика, затвердженого вченою 

радою НМАПО імені П.Л. Шупика (протокол № 2 від 18.02.2015 р).  

 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни підготовки докторів філософії 

(PhD) в аспірантурі з дисципліни 14.01.13 «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ»  

 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих 

компетенцій у здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії у 

галузі охорони здоров'я зі спеціальності «Інфекційні хвороби» щодо усних та 

письмових презентації результатів наукових досліджень українською мовою 

та реєстрації прав інтелектуальної власності, як складова формування 

інтегральної компетенції – здатності розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове 

дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність за 

спеціальністю «Інфекційні хвороби» на основі глибокого переосмислення 

наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань 

та/або професійної практики. 

 

Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за 

спеціальністю 14.01.13 «Інфекційні хвороби» наступними формами навчання: 

очна (денна, вечірня) та заочна.  

 



ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

14.01.13 – Інфекційні хвороби (затверджено постановою Президії ВАК 

України від 13. 04.2006 № 24-09/4) 

 

І. Формула спеціальності:  

Інфекційні хвороби - це галузь науки, що займається вивченням 

етіологічних, епідеміологічних, патогенетичних та клінічних особливостей 

інфекційних хвороб. Специфічних лабораторних та інструментальних 

досліджень з метою виявлення збудників хвороб та їх підтвердження. 

Вивчення існуючих схем лікування та розроблення принципово нових, які 

будуть ґрунтуватися на результатах наукових досліджень. 

 

ІІ. Напрями досліджень:  

1. Поглиблення знань та вмінь про відомі збудники інфекційних хвороб та 

вивчення їх особливостей. 

2. Створення наукових основ щодо патогенезу та імуногенезу інфекційних 

хвороб. 

3. Розроблення нових методів діагностики інфекційних хвороб та критеріїв 

диференційної діагностики. 

4. Оптимізація та впровадження нових схем лікування інфекційних хвороб. 

5. Структуризація знань, організація пошуку та обробки знань, систем 

оброблення інформації з мметою отримання достовірних результатів наукових 

досліджень. 

6. Впровадження нових методів профілактики інфекційних хвороб в межах 

держави. 

 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни підготовки докторів філософії 

(PhD) в аспірантурі з дисципліни 14.01.13 «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ»  

 

Форма навчання: очна (денна) 

Тривалість навчання: 2,0 місяці (12 кредитів, 360 годин),  

аудиторна робота – 320 год, самостійна робота – 40 год. 
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 Інфекційні хвороби  12 360 320 20 150 150 40 

01 Респіраторні інфекції 1,5 45 40 2 18 20 4 

02 Інфекції ШКТ 1,0 30 26 2 16 8 4 

03 Нейроінфекції  1,5 45 42 2 22 18 4 

04 ВІЛ/СНІД 1,5 45 40 2 18 20 5 

05 Вірусні гепатити 1,0 30 26 2 14 10 4 

06 TORCH-інфекції 1,0 30 26 2 14 10 4 

07 Інфекції з різними 

механізмами передачі 

1,5 45 40 2 24 14 5 

08 Протозойні інвазії 1,0 30 26 2 10 14 4 

09 «Дитячі інфекції» 1,0 30 28 2 8 18 2 

10 Мікози 1,0 30 26 2 6 18 4 

ВСЬОГО 12 360 320 20 150 150 40 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни підготовки докторів філософії 

(PhD) в аспірантурі з дисципліни 14.01.13 «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ»  

 

Форма навчання: очна (вечірня) 

Тривалість навчання: 2,0 місяці (12 кредитів, 360 годин),  

аудиторна робота – 240 год, самостійна робота – 120 год. 
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 Інфекційні хвороби  12 360 240 20 100 120 120 

01 Респіраторні інфекції 1,5 45 24 2 12 10 16 

02 Інфекції ШКТ 1,0 30 18 2 6 10 12 

03 Нейроінфекції  1,5 45 26 2 12 12 18 

04 ВІЛ/СНІД 1,5 45 24 2 10 12 18 

05 Вірусні гепатити 1,0 30 18 2 10 6 8 

06 TORCH-інфекції 1,0 30 24 2 14 8 10 

07 Інфекції з різними 

механізмами передачі 

1,5 45 28 2 14 12 16 

08 Протозойні інвазії 1,0 30 26 2 8 14 8 

09 «Дитячі інфекції» 1,0 30 26 2 8 18 6 

10 Мікози 1,0 30 26 2 6 18 8 

ВСЬОГО 12 360 240 20 100 120 120 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни підготовки докторів філософії 

(PhD) в аспірантурі з дисципліни 14.01.13 «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ»  

 

Форма навчання: заочна 

Тривалість навчання: 2,0 місяці (12 кредитів, 360 годин),  

аудиторна робота – 120 год, самостійна робота – 240 год. 
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 Інфекційні хвороби  12 360 120 20 54 46 240 

01 Респіраторні інфекції 1,5 45 12 2 6 4 26 

02 Інфекції ШКТ 1,0 30 12 2 6 4 20 

03 Нейроінфекції  1,5 45 16 2 8 6 32 

04 ВІЛ/СНІД 1,5 45 14 2 6 6 32 

05 Вірусні гепатити 1,0 30 10 2 4 4 20 

06 TORCH-інфекції 1,0 30 10 2 4 4 20 

07 Інфекції з різними 

механізмами передачі 

1,5 45 16 2 8 6 30 

08 Протозойні інвазії 1,0 30 10 2 4 4 20 

09 «Дитячі інфекції» 1,0 30 10 2 4 4 20 

10 Мікози 1,0 30 10 2 4 4 20 

ВСЬОГО 12 360 120 20 54 46 240 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

дисципліни 14.01.13 «Інфекційні хвороби» 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (кандидата наук)  

(очна (денна, вечірня), заочна форми навчання) 

 

Загальна тривалість навчання : 2,0 міс. (12 кредитів, 360 год). 

 

Форми та види організації самостійної роботи (СР) 

1. Підготовка до практичних занять з використанням лекцій, основної та 

додаткової літератури, а також навчально-методичних розробок кафедри. 

2. Самостійне освоєння окремих тем навчального плану, які не мають 

місця на практичних заняттях. У цій роботі аспіранти використовують 

доступну навчальну літературу, Інтернет-ресурси, методичні матеріали 

розроблені на кафедрі. 

3. Самостійна робота на практичному занятті під контролем викладача 

здійснюється згідно з методичними рекомендаціями кафедри та включає: 

а) рішення тестових завдань і аналіз конкретних ситуацій з різних розділів 

інфекційних хвороб;  

б) робота з медичними інформаційними документами органів управління 

охороною здоров'я ;  

в) робота з базами даних та проведення математичної обробки; 

г) присутність на клінічних розборах конкретних хворих. 

4. Інформаційний огляд ресурсів Інтернет за різними напрямками 

інфекційних хвороб. Під керівництвом викладача аспіранти навчаються 

вести самостійний пошук необхідних джерел інформації у Інтернеті, 

опановувати навичками критичного читання, готувати реферативні роботи, 

які можуть заслуховуватися на практичних заняттях  та на засіданнях 

молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика або наукових конференціях. 

5. Виконання фрагменту науково-дослідницької роботи включає: підбір 

літератури та розробку бібліографічних покажчиків з теми наукових 

досліджень, освоєння роботи з сучасними медичними системами ЗОЗ, 

програми для комп’ютерного моделювання, участь у статистичній обробці 

результатів дослідження. Наведений тип СР розвиває навички роботи з 

науковою літературою, вміння конспектувати, цитувати, реферувати, 

складати бібліографію і тези, а також сприяє розвитку навичок наукової 

роботи, розширенню знань з різних розділів медицини, у т.ч. інфекційних 

хвороб, їх систематизації і аналізу. 

6. Кожне заняття проводиться згідно методичній розробці, що включають 

самостійну роботу аспірантів. 

 
 

 

 

 



ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Невід’ємною частиною опанування навчального курсу професійної та 

практичної підготовки за науковою спеціальністю (спеціалізацією) в аспірантурі 

та поза аспірантурою є педагогічний практикум. 

Мета – забезпечення формування та розвитку освітньо-прикладних 

компонентів викладацьких компетентностей. 

Завданнями педагогічного практикуму є оволодіння навиками підготовки 

навчально-методичної документації, проведення аудиторних занять, організації 

позааудиторної роботи здобувачів вищої та/або післядипломної освіти, заходів 

безперервного професійного розвитку.  

Педагогічний практикум проводять, як правило, на випусковій кафедрі, або 

на кафедрі, на якій працює науковий керівник здобувача вищої освіти.  

Педагогічний практикум проходить під організаційно-методичним 

керівництвом науково-педагогічного працівника зазначеної кафедри, який є 

куратором відповідної навчальної дисципліни професійної та практичної 

підготовки за науковою спеціальністю (спеціалізацією), що опановує здобувач 

вищої освіти. Рішенням, обговореним і схваленим на засіданні кафедри, 

організаційно-методичне керівництво педагогічним практикумом може бути 

покладено на іншого науково-педагогічного працівника відповідної кафедри, 

в тому числі, на наукового керівника здобувача вищої освіти. 

Загальний обсяг педагогічного практикуму становить 30 годин (1 кредит), 

що виділяються та обліковуються в межах годин самостійної роботи здобувача 

вищої освіти за відповідною навчальною дисципліною професійної та 

практичної підготовки за науковою спеціальністю (спеціалізацією). 

Зміст заходів педагогічного практикуму та послідовність їх виконання 

визначається у індивідуальному плані педагогічного практикуму здобувача 

вищої освіти, що погоджується керівником педагогічного практикуму та 

затверджується завідувачем кафедри, на якій проводиться педагогічний 

практикум. 

Звіт про проходження педагогічного практикуму здобувача вищої освіти 

погоджується керівником педагогічного практикуму, обговорюється та 

схвалюється на засіданні кафедри, на якій проводився педагогічний практикум, 

та затверджується завідувачем даної кафедри. 

Форма індивідуального плану педагогічного практикуму здобувача вищої 

освіти, звіту про проходження педагогічного практикуму, навчально-методичних 

документів, що готує здобувач вищої освіти в межах виконання завдань 

педагогічного практикуму, визначається Альбомом форм. 

Відповідальність за організацію, проведення та контроль якості 

педагогічного практикуму покладається на завідувача кафедри, на якій 

проводився педагогічний практикум, а саме: завідувача випускової кафедри або 

завідувача кафедри, на якій працює науковий керівник здобувача вищої освіти. 



КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

з дисципліни 14.01.13 «Інфекційні хвороби» 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (кандидата наук)  

(очна (денна, вечірня), заочна форми навчання) 

 

Загальна тривалість навчання : 2,0 міс. (12 кредитів, 360 год). 

 

1. Характеристика оціночних ресурсів для поточного та проміжного 

контролю компетентностей. Передбачений поточний і проміжний 

контроль знань аспірантів, а також спеціальний контроль виживання знань. 

Вивчення дисципліни закінчується здачею заліку. Рубіжний контроль 

проводиться після вивчення кожного розділу і являє собою підсумкову 

самостійну роботу та усну бесіду. 

2. Види і форми контролю знань на практичних (семінарських) 

заняттях: - вхідний контроль – тестування на початку заняття, що 

дозволяє провести перевірку знань і вмінь слухачів, необхідних для 

розбору теми заняття; 

 - проміжний контроль – перевірку окремих модулів і навичок отриманих 

у ході заняття. проводиться у формі оцінки рівня засвоєння вмінь при 

спілкуванні з пацієнтом; 

- вихідний контроль – перевірка знань і умінь освоєних в ході заняття у 

формі тестового контролю;  

- контроль виживання знань з інфекційних хвороб проводиться на 

початку кожного курсу у вигляді тестового контролю.  

3. Технологія проведення заліку: проводиться на останньому занятті. До 

здачі заліку допускаються аспіранти, які не мають академічної 

заборгованості з дисципліни. Аспіранти попередньо мають можливість 

познайомитися з переліком запитань для підготовки до заліку на 

інформаційному стенді кафедри.  

Залік з інфекційних хвороб проводиться у два етапи: тестовий контроль за 

варіантами (50 питань), перевірка практичних умінь при спілкуванні з 

пацієнтом.  

У процесі контролю знань аспірантів на практичних заняттях і на заліку 

використовується бально-рейтингова система.  

4. Оціночні ресурси для поточного та рубіжного контролю засвоєння 

знань. При усіх видах і формах контролю оцінка виставляється за  

100-бальною шкалою і проводиться виходячи із загально прийнятих 

критеріїв. Поточний контроль успішності проводиться на кожному 

практичному занятті у вигляді розв’язання ситуаційної задачі та оцінки 

якості виконання практичних занять. Першу ситуаційну задачу аспірант 

розв’язує на початку практичного заняття, коли перевіряється початковий 

рівень знань з певної теми, що дозволяє оцінити знання та вміння 

аспірантів необхідних для засвоєння теми заняття. Друга задача 

присвячена проміжному контролю засвоєння знань і навичок отриманих у 

форматі спілкування лікар-пацієнт. Третя ситуаційна задача надається для 



оцінки вихідного рівня знань та умінь засвоєних у ході заняття.  

Контроль виживання знань з інфекційних хвороб проводиться на першому 

занятті кожної теми у вигляді тестового контролю. 

Рубіжний контроль успішності проводиться на підсумкових заняттях 

розділів дисципліни. Аспірант допускається до здачі рубіжного контролю 

при відсутності пропусків занять з даного розділу.  

Підсумкові заняття проводяться у двоетапному форматі – форма 

співбесіди, на якому оцінюється освоєння аспірантом теоретичних розділів 

теми з наступною перевіркою стандартизованих контрольних завдань на 

комп’ютері. 

5. Оціночні ресурси для проміжної атестації за підсумками засвоєння 

дисципліни.  

    Методика проведення заліку.  

Позитивна оцінка є обов’язковою умовою успішного завершення навчання 

з інфекційних хвороб. 

Підсумкова оцінка з інфекційних хвороб обчислюється як середня 

арифметична двох величин: оцінки поточної успішності та оцінки за залік.  

 

Система внутрішніх оцінок компетенцій, знань та умінь аспірантів 

 

Характеристика відповіді Бали 

Дана повна, розгорнута відповідь на поставлене запитання, показана 

сукупність усвідомлених знань про об’єкт, що виявляється у 

вільному орієнтуванні поняттями, умінні виділити суттєві ознаки, 

причинно-наслідкові зв’язки.  

Відповідь характеризується формальною логікою, має достатній 

доказовий ресурс, демонструє авторську позицію аспіранта. 

Формується в термінах науки, викладається літературною мовою. 

100-91 

Дана повна, розгорнута відповідь на поставлене запитання, показана 

сукупність усвідомлених знань про об’єкт, доказово розкриті основні 

положення теми.  

Відповідь викладено літературною мовою у коректних термінах 

науки. 

Можуть бути допущені недоліки у визначені понять, що 

виправляються аспірантом самостійно в процесі відповіді 

90-81 

Дана повна, розгорнута відповідь на поставлене запитання, показана 

сукупність усвідомлених знань про об’єкт. Простежується чітка 

структура, логічна послідовність, що відображає сутність понять, 

теорій. Відповідь викладено літературною мовою у коректних 

термінах науки.  

Виявлені недоліки виправлені аспірантом за допомогою викладача. 

80-71- 

Дана повна, але недостатньо послідовна відповідь на поставлене 

запитання, при цьому показане вміння виділити суттєві та несуттєві 

ознаки. 

Відповідь викладено логічно у термінах науки.  

70-61 



Виявлена досить велика кількість незначних помилок або допущені 

більш суттєві недоліки виправлені аспірантом за допомогою 

викладача.  

Дана неповна, недостатньо послідовна відповідь на поставлене 

запитання, при цьому показане вміння виділити суттєві та несуттєві 

ознаки. 

Відповідь викладено логічно у термінах науки.  

Відсутні висновки. Мовне оформлення потребує корекції.  

Виявлена поодинокі помилки у визначені основних понять, що 

аспірант не може виправити самостійно.  

60-55 

Дана неповна відповідь, існує не логічність викладу. Присутня 

фрагментарність. Немає розуміння зв’язку даного поняття теорії 

явища з іншими об’єктами дисципліни.  

Відсутні висновки, конкретизація і доказовість.  

Додаткові і уточнюючі питання викладача не призводять до корекції , 

відповіді аспіранта не тільки на поставлене запитання, а й на інші 

питання дисципліни.  

54-50 

Не отримано відповіді по базових питаннях дисципліни 49-45 

Відмова від відповіді менш 45 

Присутність на занятті   

Відсутність на занятті   

 

 



ПЛАНОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

з дисципліни 14.01.13 «Інфекційні хвороби» 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (кандидата наук)  

(очна (денна, вечірня), заочна форми навчання) 

 

Загальна тривалість навчання : 2,0 міс. (12 кредитів, 360 год). 

 

І. Перелік компетентностей  

ПОВИНЕН ВМІТИ: 

• Зібрати анамнези хвороби, життя, епідеміологічний та 

алергологічний. Провести об’єктивне обстеження хворого. Обгрунтувати 

клінічний діагноз, скласти план додаткового (лабораторного, 

інструментального) обстеження, провести диференційну діагностику. 

Призначити лікування хворому з інфекційною патологією (етіотропне, 

патогенетичне, симптоматичне) та із супутніми захворюванями. 

Оформити медичну документацію. 

• Трактувати результати лабораторних (клінічних, біохімічних, 

серологічних, бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних) та 

інструментальних (УЗД, ренгенологічних, МРТ, КТ, ЕКГ, 

ректороманоскопія, гастродуоденоскопія та інших) досліджень, провести 

та оцінити результати внутрішньошкірних алергічних проб.  

• Визначити наявність невідкладних станів та вміти надавати при 

них необхідну допомогу: 

- інфекційно-токсичний, анафілактичний, гіповолемичний шоки; 

- печінкова, мозкова, діабетична, уремічна коми; 

- набряк мозку або легенів; 

- серцево-судинна, ниркова, надниркова, дихальна недостатність; 

- судомний, геморагічний, гіпертермічний та ДВЗ синдроми. 

 

ВОЛОДІТИ НАСТУПНИМИ МАНІПУЛЯЦІЯМИ ТА ТЕХНІКОЮ ОПЕРАЦІЙ: 

•  Ректороманоскопія 

•  Спиномозкова пункція 

•  Плевральна пункція 

•  Постановка алергічних проб 

•  Визначення груп крові та резус-фактору 

•  Приготування мазків крові та «товстої краплі» 

•  Внутрішньовенне введення ліків 

•  Конікотомія 

•  Зондове промивання шлунку 



ФАХОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ 

з дисципліни 14.01.13 «Інфекційні хвороби» 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (кандидата наук)  

(очна (денна, вечірня), заочна форми навчання) 

 

Загальна тривалість навчання : 2,0 міс. (12 кредитів, 360 год). 

 

№ Назва навиків 

1. Взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження при дифтерії 

ротоглотки. 

2. Забір матеріалу для бактеріологічного дослідження при ангінах різної 

етіології. 

3. Забір крові для біохімічних досліджень при інфекційній патології і 

трактовка результатів 

4. Техніка спино-мозкової пункції та показники ліквору в нормі. 

5. Взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження при дифтерії 

рідких локалізацій (ока, вуха, шкіри, піхви). 

6. Визначення групи крові. 

7. Інтубація трахеї 

8. Штучна вентиляція легенів методом «рот в рот» або «рот в ніс». 

9. Закритий масаж серця 

10. Катетеризація сечового міхура у чоловіків  

  11. Сифонне промивання шлунку при  харчових токсико-інфекціях і 

сальмонельозі. Протипоказання.      

12. Трактовка печінкових біохімічних проб при паренхіматозних гепатитах.  

13. Забір крові і трактовка біохімічних показників при механічній 

жовтяниці пухлинного походження. 

14. Техніка спино-мозкової пункції та характер ліквору при серозних 

менінгітах.  

15.  Техніка спино-мозкової пункції та характер ліквору при гнійних 

менінгітах.  

16. Дослідження мазку та «товстстої краплі» крові при малярії 

17.  Картина ректороманоскопічного дослідження при катаральному 

проктосигмоїдиті у хворого на гострий шигельоз. 

18. Ректороманоскопія 

19. Дуоденальне зондування. Трактовка отриманих результатів. 

20. Зондування шлунку і характеристика показників в нормі. 

21. Визначення резус-фактору експрес-методом 
 

 



Планові результати навчання з  

дисципліни, співвіднесені з компетентностями 

 
№ п/п Назва 

Загальнонаукові (філософські) компетентності 
1 Здатність використовувати закони та категорії діалектики, основні закони історії та 

філософії наукових досліджень 

2 Здатність професійно вживати загальні методи пізнання: аналізу, синтезу, індукції та 

дедукції, діалектичну логіку 

3 Здатність використовувати правила академічної доброчесності під час планування, 

проведення та аналізу результатів наукового дослідження, що унеможливлюють та 

запобігають проявам академічного плагіату. 

Загальнопрофесійні компетентності: 
4 Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді 

наукової публікацію/виступу українською мовою. 

Дослідницькі компетентності: 

5 Здатність до абстрактного мислення, синтезу, аналізу та оцінки сучасних наукових 

досягнень, генерування нових знань 

6 Здійснення усної та письмової презентації результатів власного дослідження 

українською мовою 

7 Реєстрація прав інтелектуальної власності 

8 Розрізнення первинних та вторинних джерел, використання традиційних та новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій 

9 Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

Аналітичні компетентності 

10 Проводити науковий аналіз результатів досліджень 

11 Включення нових висновків в існуючі знання 

Мовні компетентності 

12 Представляти та обговорювати наукові результати та вести наукову дискусію 

державною мовою в усній та письмовій формі 

Комунікативні компетентності 
13 Ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною аудиторіями  державною мовою 

14 Представити складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, 

використовуючи відповідну технічну лексику та методи 

Особистісні компетенції 

15 Планувати і вирішувати завдання власного професійного розвитку 

16 Працювати автономно, бути самокритичними, генерувати нові ідеї (креативність) 

Етичні компетентності 
17 Діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо 

Управлінські компетентності 

18 Працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів 
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