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Навчальний план та програма нормативної навчальної дисципліни 

підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі НМАПО імені П. Л. Шупика 

за спеціальністю: 222 Медицина: 14.01.36 - Гастроентерологія розроблені на 

підставі відповідної освітньо-наукової програми 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 06.08.2018 р. № 1453, Положення про організацію освітнього 

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

імені П. Л. Шупика (протокол № 10 від 12.10.2016 року), та інших нормативних 

актів науково-педагогічними працівниками кафедри гастроентерології, 

дієтології і ендоскопії терапевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика; 

обговорені та схвалені на засіданні кафедри гастроентерології, дієтології і 

ендоскопії НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 12 від 25 червня 2019 р.); 

погоджені на засіданні вченої ради терапевтичного факультету НМАПО імені 

П. Л. Шупика (протокол № __ від ____________ 2019 р.). 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

 

1. Стаднюк Л.А. – завідувач кафедри терапії і геріатрії Національної 

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

медичних наук, професор. 

2. Губська О.Ю. – завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та 

дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор. 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план та програма погоджені Комісією вченої ради з наукової 

роботи  

 

«____»___________________2019 р. 
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СКЛАД ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ 

 

№ 

п.п. 

ПІБ Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання  

посада 

Голова проектної групи 

1. Харченко 

Наталія 

Вячеславівна 

доктор 

медичних наук 

член-кор. 

НАМН 

України, 

професор 

завідувач кафедри 

гастроентерології, 

дієтології і ендоскопії 

НМАПО імені П.Л. 

Шупика 

Члени проектної групи 

2. Анохіна Галина 

Анатоліївна 

доктор 

медичних наук 

професор професор кафедри 

гастроентерології, 

дієтології і ендоскопії 

НМАПО імені П.Л. 

Шупика 

3. Коруля Ірина 

Анатоліївна 

кандидат 

медичних наук 

доцент доцент кафедри 

гастроентерології, 

дієтології і ендоскопії 

НМАПО імені П.Л. 

Шупика 

4. Лопух Ігор 

Ярославович 

кандидат 

медичних наук 

доцент доцент кафедри 

гастроентерології, 

дієтології і ендоскопії 

НМАПО імені П.Л. 

Шупика 

5. Харченко 

Вячеслав 

Вікторович 

доктор 

медичних наук 

 доцент кафедри 

гастроентерології, 

дієтології і ендоскопії 

НМАПО імені П.Л. 

Шупика 

 

 

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри гастроентерології, дієтології і 

ендоскопії НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 12 від 25 червня 2019 р.). 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної 

навчальної дисципліни «Гастроентерологія» є нормативним документом, в 

якому визначено зміст навчання та встановлено вимоги щодо обсягу та рівня 

професійних компетентностей особи, яка є здобувачем освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я за спеціальністю 222 

Медицина: 14.01.36 - Гастроентерологія. 

Мета. Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Гастроентерологія» 

для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони 

здоров’я проводиться з метою формування нових та поглиблення існуючих у 

вказаних категорій слухачів загальнопрофесійних, спеціалізовано-професійних, 

дослідницьких та аналітичних медичних компетентностей, а також отримання 

ними нових актуальних теоретичних знань, вдосконалення практично-правових 

навичок і умінь, необхідних для професійної наукової діяльності аспірантів 

(здобувачів), зокрема належного вирішення завдань з виконання та оформлення 

результатів оригінальних наукових досліджень у сфері гастроентерологіїї, а 

також розв’язання комплексних проблем у професійній медичній діяльності, 

відповідно до постійно зростаючих вимог освітніх стандартів, вимог системи 

якості підготовки медичних кадрів, а також виходячи із актуальних проблем 

здійснення професійної медичної діяльності. 

Вказана мета є складовою формування у аспірантів (здобувачів) 

інтегральної компетентності – здатності розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове 

дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі 

охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення 

нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики. 

Програма охоплює обсяг загальнопрофесійних та спеціалізовано-

професійних (як теоретичних, так і практично-прикладних) медичних 

компетентностей (знань, вмінь і навичок), необхідних здобувачам освітньо-

наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я, зокрема у її 

медичному секторі, для належного вирішення завдань з виконання та 

оформлення результатів оригінальних наукових досліджень у сфері 

гастроентерології, а також розв’язання комплексних проблем у професійній 

медичній діяльності. 

Програма побудована за системою блоків. Основними блоками є 13 

змістових розділів програми навчальної дисципліни. Для полегшення орієнтації 

у програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, відповідні змістові 

елементи закодовано. 

Навчальний план нормативної дисципліни визначає тривалість навчання, 

розподіл годин, відведених на вивчення розділів навчальної програми. 

Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні 

види занять: лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота. 

Теоретична підготовка передбачає відвідування лекцій та активну участь у 

семінарських заняттях. На практичних та семінарських заняттях слухачі 

навчальної дисципліни під керівництвом викладача опановують практичні 
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навички з самостійного вирішення типових завдань з грамотним використанням 

належного понятійно-категоріального апарату; формують та вдосконалюють 

медичні компетентності із самостійної реалізації (дотримання, виконання, 

використання) окремих міжнародно-правових стандартів, положень чинного 

законодавства України та інструктивно-нормативних джерел професійної 

медичної діяльності, рекомендацій сучасних доктринальних та методичних 

джерел у сфері медичної наукової діяльності.  

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної 

навчальної дисципліни «Гастроентерологія» розрахована на 12 кредитів 

(360 год.), які розподілені за 13-ма змістовими розділами дисципліни. 

Співвідношення між аудиторною та самостійною роботою залежить від форми 

навчання аспірантів (здобувачів), а саме: очної денної, очної вечірньої, заочної, 

що враховується в навчальному плані дисципліни. 

Вкзазана сукупність змістових включає освітню, наукову та практичну 

складові, охоплюючи увесь необхідний обсяг професійних компетентностей, 

що мають бути сформовані у аспірантів (здобувачів) за результатами вивчення 

даної навчальної дисципліни. 

Під час розробки навчального плану та програми підготовки аспірантів з 

нормативної навчальної дисципліни «Гастроентерологія» враховано актуальні 

завдання з підвищення загальної якості освітнього процесу у системі 

післядипломної медичної освіти, зокрема: 

- розширення можливостей доступу аспірантів (здобувачів) до якісної 

фахової освіти; 

- врахування в процесі навчання індивідуальних потреб та можливостей 

аспірантів (здобувачів); 

- вдосконалення аспірантами (здобувачами) навичок самостійної освітньої 

та наукової роботи; 

- підвищення ефективності підготовки завдяки застосуванню сучасних 

інформаційних і комунікаційних засобів. 

Навчальний план та програма навчальної дисципліни доповнені переліком 

компетентностей, якими мають оволодіти аспіранти (здобувачі) за 

результатами вивчення даної навчальної дисципліни, списком рекомендованих 

нормативно-правових та доктринальних джерел. 

Для виконання даної програми передбачено наступні види навчальних 

занять: лекції, семінарські та практичні заняття, а також самостійну роботу 

аспірантів (здобувачів). 

Для виявлення рівня компетентностей аспірантів (здобувачів), після 

кожного розділу програми проводиться проміжний контроль знань за рахунок 

годин, передбачених на семінарських заняттях. 

Для контролю самостійної роботи аспірантів (здобувачів) та з врахуванням 

вимог щодо наукової складової підготовки здобувачів освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії навчальною програмою і планом передбачається 

виконання аспірантами (здобувачами) самостійних проектів (рефератів, оглядів 

джерел, мультимедійних та інших презентацій тощо) з подальшим контролем їх 

виконання. Для визначення рівня засвоєння програми даної навчальної 

дисципліни передбачено підсумковий залік (2 години).  
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни «Гастроентерологія» підготовки 

докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна денна форма навчання) 

 за спеціальністю 222 Медицина:  14.01.36 - Гастроентерологія 

 

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів освітньо-

наукового ступеня доктора філософії загальнопрофесійних та спеціалізовано-професійних 

медичних компетентностей як складова формування інтегральної компетентності – здатності 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити 

оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в 

галузі охороні здоров’я 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 очною денною формою 

навчання. 
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 Гастроентерологія 12 360 320 64 80 176 40 

01. Організація гастроентерологічної 

допомоги населенню 
0,5 15 13 2 6 5 2 

02. Теоретичні основи клінічної 

гастроентерології 
0,5 15 11 2 6 3 4 

03. Методи дослідження в 

гастроентерології 
1 30 28 6 6 16 2 

04. Хвороби стравоходу 1 30 28 4 8 16 2 

05. Хвороби шлунка та 12-палої кишки 1 30 28 6 6 16 2 

06. Хвороби печінки 2 60 52 10 12 30 8 

07. Хвороби жовчного міхура і 

жовчовивідних шляхів 
1 30 26 6 6 14 4 

08. Хвороби підшлункової залози 0,5 15 13 2 2 9 2 

09. Хвороби кишечника 1 30 28 6 6 16 2 

10. Пухлинні захворювання органів 

травлення 
1 30 24 6 6 12 6 

11. Інтенсивна терапія при невідкладних 

станах у гастроентерології 
0,5 15 13 2 2 9 2 

12. Деякі питання супутньої патології 1 30 28 6 6 16 2 

13. Фармакотерапія та немедикаментозні 

методи лікування в гастроентерології 
1 30 28 6 8 14 2 

РАЗОМ 
12 360 320 64 80 176 40 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни «Гастроентерологія» підготовки 

докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна вечірня форма навчання)  

за спеціальністю 222 Медицина:  14.01.36 - Гастроентерологія 

 

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів освітньо-

наукового ступеня доктора філософії загальнопрофесійних та спеціалізовано-професійних 

медичних компетентностей як складова формування інтегральної компетентності – здатності 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити 

оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в 

галузі охороні здоров’я 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 очною вечірньою формою 

навчання. 
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 Гастроентерологія 12 360 240 42 62 136 120 

01. Організація гастроентерологічної 

допомоги населенню 
0,5 15 9 2 2 5 6 

02. Теоретичні основи клінічної 

гастроентерології 
0,5 15 9 2 4 3 6 

03. Методи дослідження в 

гастроентерології 
1 30 24 4 6 14 6 

04. Хвороби стравоходу 1 30 24 2 6 16 6 

05. Хвороби шлунка та 12-палої кишки 1 30 20 4 4 12 10 

06. Хвороби печінки 2 60 36 8 8 20 24 

07. Хвороби жовчного міхура і 

жовчовивідних шляхів 
1 30 20 4 4 12 10 

08. Хвороби підшлункової залози 0,5 15 9 2 2 5 6 

09. Хвороби кишечника 1 30 20 2 6 12 10 

10. Пухлинні захворювання органів 

травлення 
1 30 14 2 4 8 16 

11. Інтенсивна терапія при невідкладних 

станах у гастроентерології 
0,5 15 9 2 2 5 6 

12. Деякі питання супутньої патології 1 30 22 4 6 12 8 

13. Фармакотерапія та немедикаментозні 

методи лікування в гастроентерології 
1 30 24 4 8 12 6 

РАЗОМ 12 360 240 42 62 136 120 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни «Гастроентерологія» підготовки 

докторів філософії (PhD) в аспірантурі (заочна форма навчання)  

за спеціальністю 222 Медицина:  14.01.36 - Гастроентерологія 

 

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів освітньо-

наукового ступеня доктора філософії загальнопрофесійних та спеціалізовано-професійних 

медичних компетентностей як складова формування інтегральної компетентності – здатності 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити 

оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в 

галузі охороні здоров’я 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 заочною формою 

навчання. 

 

К
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Кількість годин 

аудиторних 
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о
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р
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П
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а
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ч

н
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 Гастроентерологія 12 360 120 20 30 70 240 

01. Організація гастроентерологічної 

допомоги населенню 
0,5 15 2 - 2 - 13 

02. Теоретичні основи клінічної 

гастроентерології 
0,5 15 - - - - 15 

03. Методи дослідження в 

гастроентерології 
1 30 14 2 2 10 16 

04. Хвороби стравоходу 1 30 10 2 2 6 20 

05. Хвороби шлунка та 12-палої кишки 1 30 12 2 2 8 18 

06. Хвороби печінки 2 60 18 2 4 12 42 

07. Хвороби жовчного міхура і 

жовчовивідних шляхів 
1 30 8 2 2 4 22 

08. Хвороби підшлункової залози 0,5 15 6 2 2 2 9 

09. Хвороби кишечника 1 30 12 2 2 8 18 

10. Пухлинні захворювання органів 

травлення 
1 30 10 2 2 6 20 

11. Інтенсивна терапія при невідкладних 

станах у гастроентерології 
0,5 15 6 - 2 4 9 

12. Деякі питання супутньої патології 1 30 12 2 4 6 18 

13. Фармакотерапія та немедикаментозні 

методи лікування в гастроентерології 
1 30 10 2 4 4 20 

РАЗОМ 12 360 120 20 30 70 240 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни «Гастроентерологія» підготовки 

докторів філософії (PhD) в аспірантурі  

(очна денна, очна вечірня та заочна форми навчання)  

за спеціальністю 222 Медицина:  14.01.36 - Гастроентерологія 

 
Код 

розділу 

Назва розділу Перелік професійних 

компетентностей 

01. Організація гастроентерологічної допомоги населенню 

01.01. Організація гастроентерологічної допомоги 

в спеціалізованому відділенні лікарні 

Загальнопрофесійні компетенції 

 Компетентність виконувати 

оригінальні дослідження в медицині  

та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до 

актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових 

методів.  

 Здатність планувати проведення 

клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні 

методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. 

 Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити 

огляд літератури (мета аналіз). 

 Здатність провести аналіз 

результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні 

компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  

гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що 

виникають в Україні та інших 

країнах світу. 

 Здатність відокремлювати 

структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 

14.01.36) 

 Здатність до ведення медичної 

документації 

 Здатність до проведення 

епідеміологічних та медико-

статистичних досліджень здоров’я 

населення 

 Здатність до проведення аналізу 

діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я 

 Здатність до проведення 

експертизи працездатності пацієнтів 

із захворюваннями органів 

01.01.01 Сучасний стан гастроентерологічної 

допомоги населенню та шляхи його 

удосконалення 

01.01.02 Організація медичної статистики пацієнтів 

із захворюваннями органів травлення 

01.02. Організація гастроентерологічної допомоги 

в амбулаторних умовах 

01.02.01 Основні принципи організації  

гастроентерологічної допомоги в 

амбулаторних умовах 

01.02.02 Структура медичної допомоги пацієнтам із 

захворюваннями органів травлення 

01.02.03 Організація медичної статистики пацієнтів 

із захворюваннями органів травлення 

01.03. Організація та особливості 

гастроентерологічної допомоги в санаторіях 

гастроентерологічного профілю 

01.03.01 Особливості лікування 

гастроентерологічних пацієнтів в умовах 

санаторіїв 

01.03.02 Показання до направлення на санаторно-

курортне лікування пацієнтів 

гастроентерологічного профілю 

01.04. Медико-соціальна експертиза при 

захворюваннях органів травлення 

01.04.01. Сучасний стан та завдання медико-

соціальної експертизи 

01.04.02. Тимчасова непрацездатність 

01.04.03. Стійка непрацездатність 

01.04.04. Організація та порядок проведення медико-

соціальної експертизи 
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травлення 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, 

розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання 

сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

 Компетентність інтерпретувати 

результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків 

отриманих результатів.  

 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий 

аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх 

власних припущень  та перевірки 

зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей 

концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо 

спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків 

між сучасними концепціями 

медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 Здатність до включення нових 

висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, 

профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

02. Теоретичні основи клінічної гастроентерології 

02.01. Сучасні уявлення про анатомію, фізіологію 

та патофізіологію органів травлення 

Загальнопрофесійні компетенції 

 Компетентність виконувати 

оригінальні дослідження в медицині  

та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до 

актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових 

методів.  

 Здатність планувати проведення 

клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні 

методологічні підходи до оцінки 

02.01.01. Ротова порожнина 

02.01.02. Стравохід 

02.01.03. Шлунок 

02.01.04. Тонка кишка 

02.01.05. Товста кишка 

02.01.06. Підшлункова залоза 

02.01.07. Печінка 

02.01.08. Жовчний міхур та жовчовивідні шляхи 

02.02. Вікові особливості фізіології та 
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патофізіології органів травлення результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. 

 Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити 

огляд літератури (мета аналіз). 

 Здатність провести аналіз 

результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні 

компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  

гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що 

виникають в Україні та інших 

країнах світу. 

 Здатність відокремлювати 

структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 

14.01.36) 
 Здатність до узагальнення 

інформації стосовно проявів 

патології травної системи. 

 Знання будови травної системи та 

принципи її функціонування, 

клінічні прояви ураження окремих 

органів травної системи та різних 

рівнів її функціональної організації, 

індивідуальні вікові особливості 

травної системи.  
Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, 

розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання 

сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

 Компетентність інтерпретувати 

результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків 

отриманих результатів.  

 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий 

аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх 

власних припущень  та перевірки 
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зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей 

концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо 

спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків 

між сучасними концепціями 

медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 Здатність до включення нових 

висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, 

профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

03. Методи дослідження в гастроентерології 

03.01. Лікарське обстеження в діагностиці 

захворювань органів травлення 

Загальнопрофесійні компетенції 

 Компетентність виконувати 

оригінальні дослідження в медицині  

та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до 

актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових 

методів.  

 Здатність планувати проведення 

клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні 

методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. 

 Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити 

огляд літератури (мета аналіз). 

 Здатність провести аналіз 

результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні 

компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  

гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що 

виникають в Україні та інших 

країнах світу. 

 Здатність відокремлювати 

структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 

14.01.36) 
 Здатність до проведення 

клінічного дослідження органів 

травної системи, інтерпретувати 

03.01.01. Клінічні методи обстеження 

03.01.02. Рідкісні симптоми та синдроми при 

захворюваннях органів травлення 

03.02. Лабораторні методи дослідження 

03.02.01. Клінічний аналіз крові 

03.02.02. Біохімічний аналіз крові 

03.02.03. Дослідження кислотно-основного стану 

крові 

03.02.04. Імунологічне дослідження крові 

03.02.05. Загальний аналіз сечі 

03.02.06. Копрограма 

03.02.07. Бактеріологічне дослідження калу 

03.03. Дослідження  шлункової секреції 

03.03.01. Методи дослідження  шлункової секреції 

03.03.02. Оцінка результатів досліджень шлункової 

секреції 

03.04. Методи визначення Н.pylori 

03.04.01. Неінвазивні методи 

03.04.02. Інвазивні методи 

03.05. Методи дослідження моторно-евакуаторної  

функції травного тракту 

03.06. Методи дослідження  дуоденального змісту 

03.06.01. Методика дуоденального зондування 

03.06.02. Оцінка результатів дуоденального 

зондування 

03.07. Оцінка стану зовнішньосекреторної функції 

підшлункової залози 

03.07.01. Копрологічні дослідження 

03.07.02. Дихальні тести 

03.07.03. Аналіз нутритивного статусу пацієнта 

03.08. Інструментальні та апаратні методи 

дослідження 

03.08.01. Рентгенологічні методи дослідження 
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03.08.02. Ендоскопічні методи його результати у вигляді 

формування топічного та 

синдромального діагнозів 

 Здатність інтерпретувати 

результати функціональних методів 

діагностики, лабораторних та 

інструментальних методів 

дослідження.  

 Здатність виконувати медичні 

маніпуляції.  

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, 

розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання 

сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

 Компетентність інтерпретувати 

результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків 

отриманих результатів.  

 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий 

аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх 

власних припущень  та перевірки 

зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей 

концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо 

спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків 

між сучасними концепціями 

медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 Здатність до включення нових 

висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, 

профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

03.08.03. Морфологічні та цитологічні методи 

дослідження 

03.08.04. Радіонуклідні,  радіоімунні методи 

дослідження 

03.08.05. Ультразвукові методи дослідження 

03.08.06. Поєднані інструментальні та апаратні 

методи дослідження 

04. Хвороби стравоходу 

04.01. Стравохідні розлали Загальнопрофесійні компетенції 

 Компетентність виконувати 

оригінальні дослідження в медицині  
04.01.01. Класифікація 

04.01.02. Етіологія та патогенез 
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04.01.03. Клініка та діагностика та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до 

актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових 

методів.  

 Здатність планувати проведення 

клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні 

методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. 

 Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити 

огляд літератури (мета аналіз). 

 Здатність провести аналіз 

результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні 

компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  

гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що 

виникають в Україні та інших 

країнах світу. 

 Здатність відокремлювати 

структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 

14.01.36). 
 Вміти діагностувати та 

проводити диференційну 

діагностику захворювань 

стравоходу. 

 Вміти призначати лікування при 

захворюваннях стравоходу, 

оцінювати ефективність терапії, 

проводити корегувальні дії та вести 

динамічне спостереження за 

пацієнтом. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, 

розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання 

сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

 Компетентність інтерпретувати 

результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків 

отриманих результатів.  

04.01.04. Лікування 

04.02. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 

04.02.01. Класифікація 

04.02.02. Етіологія та патогенез 

04.02.03. Клініка та діагностика 

04.02.04. Лікування 

04.02.05. Ускладнення 

04.03. Кила стравохідного отвору діафрагми 

04.03.01. Класифікація 

04.03.02. Етіологія та патогенез 

04.03.03. Клініка та діагностика 

04.03.04. Лікування 

04.04. Ахалазія кардії 

04.04.01. Класифікація 

04.04.02. Етіологія та патогенез 

04.04.03. Клініка та діагностика 

04.04.04. Лікування 

04.05. Дивертикули та варикозне розширення вен 

стравоходу 

04.05.01. Дивертикули  стравоходу 

04.05.02. Варикозне розширення вен стравоходу 
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 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий 

аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх 

власних припущень  та перевірки 

зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей 

концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо 

спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків 

між сучасними концепціями 

медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 Здатність до включення нових 

висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, 

профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

05. Хвороби шлунка та 12-палої кишки 

05.01. Гастродуоденальні розлади Загальнопрофесійні компетенції 

 Компетентність виконувати 

оригінальні дослідження в медицині  

та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до 

актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових 

методів.  

 Здатність планувати проведення 

клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні 

методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. 

 Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити 

огляд літератури (мета аналіз). 

 Здатність провести аналіз 

результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні 

компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  

гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що 

05.01.01. Класифікація 

05.01.02. Етіологія та патогенез 

05.01.03. Клініка 

05.01.04. Діагностика 

05.01.05. Лікування 

05.02. Гастрити та дуоденіти 

05.02.01. Класифікація 

05.02.02. Етіологія та патогенез 

05.02.03. Діагностика 

05.02.04. Лікування 

05.02.05. Профілактика 

05.02.06. Метаплазії та дисплазії епітелію 

05.02.06.01 Діагностика 

05.02.06.02 Лікування 

05.02.06.03 Тактика ведення пацієнтів 

05.02.06.04 Профілактика 

05.03. Виразкова хвороба шлунка та 12-палої 

кишки (пептична виразка) 

05.03.01. Класифікація 

05.03.02. Етіологія та патогенез 

05.03.03. Клініка 

05.03.04. Ускладнення 

05.03.05. Діагноз та диференційний діагноз 

05.03.06. Лікування 

05.03.07. Профілактика 
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05.04. Постгастрорезекційні та постваготомні 

порушення 

виникають в Україні та інших 

країнах світу. 

 Здатність відокремлювати 

структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 

14.01.36) 
 Вміти діагностувати та 

проводити диференційну 

діагностику захворювань шлунка та 

12-палої кишки. 

 Вміти призначати лікування при 

захворюваннях шлунка та 12-палої 

кишки, оцінювати ефективність 

терапії, проводити корегувальні дії 

та вести динамічне спостереження за 

пацієнтом. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, 

розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання 

сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

 Компетентність інтерпретувати 

результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків 

отриманих результатів.  

 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий 

аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх 

власних припущень  та перевірки 

зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей 

концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо 

спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків 

між сучасними концепціями 

медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 Здатність до включення нових 

висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, 

05.04.01. Етіологія та патогенез 

05.04.02. Класифікація 

05.04.03. Клініка 

05.04.04. Діагностика 

05.04.05. Лікування 

05.04.06. Профілактика 

05.05. Дивертикули 12-палої кишки 

05.05.01. Класифікація 

05.05.02. Етіологія та патогенез 

05.05.03. Клініка 

05.05.04. Діагностика 

05.05.05. Ускладнення 

05.05.06. Лікування 

05.06. Хронічна дуоденальна непрохідність 

05.06.01. Класифікація 

05.06.02. Етіологія та патогенез 

05.06.03. Клініка 

05.06.04. Діагноз та диференційний діагноз 

05.06.05. Консервативне лікування 

05.06.06. Показання до оперативного лікування 

05.06.07. Профілактика 
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профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

06. Хвороби печінки 

06.01. Морфологічна та імунологічна діагностика 

хвороб печінки 

Загальнопрофесійні компетенції 

 Компетентність виконувати 

оригінальні дослідження в медицині  

та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до 

актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових 

методів.  

 Здатність планувати проведення 

клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні 

методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. 

 Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити 

огляд літератури (мета аналіз). 

 Здатність провести аналіз 

результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні 

компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  

гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що 

виникають в Україні та інших 

країнах світу. 

 Здатність відокремлювати 

структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 

14.01.36) 
 Вміти діагностувати та 

проводити диференційну 

діагностику захворювань печінки. 

 Вміти призначати лікування при 

захворюваннях печінки, оцінювати 

ефективність терапії, проводити 

корегувальні дії та вести динамічне 

спостереження за пацієнтом. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, 

розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання 

сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

06.01.01. Морфологічна діагностика хвороб печінки 

06.01.02. Імунологічна діагностика хвороб печінки 

06.02. Хронічні гепатити 

06.02.01. Класифікація 

06.02.02. Етіологія і патогенез 

06.02.03. Клінічні прояви 

06.02.04. Діагноз та диференційний діагноз 

06.02.05. Морфологічні особливості 

06.02.06. Лікування 

06.03. Цирози печінки 

06.03.01. Етіологія і патогенез 

06.03.02. Класифікація 

06.03.03. Основні  клінічні синдроми 

06.03.04. Ускладнення 

06.03.05. Діагноз та диференційний діагноз 

06.03.06. Загальні принципи лікування 

06.03.07. Подальше спостереження 

06.04. Первинний біліарний холангіт 

06.04.01. Етіологія та патогенез 

06.04.02. Клініка 

06.04.03. Діагностика 

06.04.04. Лікування 

06.04.05. Подальше спостереження 

06.05. Хвороби накопичення та ензимопатії 

06.05.01. Визначення і класифікація 

06.05.02. Частота і розповсюдженість 

06.05.03. Етіологія і патогенез 

06.05.04. Морфологічні особливості 

06.05.05. Клінічні прояви 

06.05.06. Ускладнення 

06.05.07. Діагноз та диференційний діагноз 

06.05.08. Загальні принципи лікування окремих 

нозологічних форм 

06.05.09. Подальше спостереження 

06.06. Неалкогольна жирова хвороба печінки 

06.06.01. Етіологія та патогенез 

06.06.02. Класифікація 

06.06.03. Клініка 

06.06.04. Діагностика 

06.06.05. Лікування та профілактика 

06.07. Алкогольна хвороба печінки 

06.07.01. Етіологія та патогенез 

06.07.02. Класифікація 

06.07.03. Клініка 

06.07.04. Діагностика 

06.07.05. Лікування та профілактика 
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06.08. Спадкові гіпербілірубінемії  Компетентність інтерпретувати 

результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків 

отриманих результатів.  

 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий 

аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх 

власних припущень  та перевірки 

зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей 

концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо 

спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків 

між сучасними концепціями 

медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 Здатність до включення нових 

висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, 

профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

06.08.01. Етіологія і патогенез 

06.08.02. Клініка 

06.08.03. Діагностика 

06.08.04. Лікування 

06.09. Захворювання судин печінки 

06.09.01. Частота і розповсюдженість 

06.09.02. Етіологія і патогенез 

06.09.03. Морфологія 

06.09.04. Класифікація 

06.09.05. Особливості перебігу окремих клінічних 

форм 

06.09.06. Ускладнення 

06.09.07. Діагноз та диференційний діагноз 

06.09.08. Загальні принципи консервативної терапії 

06.10. Ураження печінки при патології інших 

органів і систем 

06.10.01. Ураження печінки при серцево-судинній 

недостатності 

06.10.02. Ураження печінки при захворюваннях 

сполучної тканини 

06.10.03. Ураження печінки при захворюваннях крові 

07. Хвороби жовчного міхура і жовчовивідних шляхів 

07.01. Функціональні біліарні розлади Загальнопрофесійні компетенції 

 Компетентність виконувати 

оригінальні дослідження в медицині  

та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до 

актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових 

методів.  

 Здатність планувати проведення 

клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні 

методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. 

 Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити 

огляд літератури (мета аналіз). 

 Здатність провести аналіз 

результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні 

07.01.01. Етіологія і патогенез 

07.01.02. Класифікація 

07.01.03. Клінічні прояви 

07.01.04. Діагноз та диференційний діагноз 

07.01.05. Лікування 

07.02. Хронічні холецистити 

07.02.01. Етіологія і патогенез 

07.02.02. Класифікація 

07.02.03. Клінічні прояви 

07.02.04. Діагноз та диференційний діагноз 

07.02.05. Ускладнення 

07.02.06. Лікування 

07.03. Жовчнокам’яна хвороба 

07.03.01. Етіологія і патогенез 

07.03.02. Класифікація 

07.03.03. Клініка 

07.03.04. Діагноз та диференційний діагноз 

07.03.05. Ускладнення 

07.03.06. Консервативне лікування 

07.03.07. Хірургічне лікування і покази до нього 
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07.04. Холангіти компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  

гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що 

виникають в Україні та інших 

країнах світу. 

 Здатність відокремлювати 

структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 

14.01.36) 
 Вміти діагностувати та 

проводити диференційну 

діагностику захворювань жовчного 

міхура і жовчовивідних шляхів. 

 Вміти призначати лікування при 

захворюваннях жовчного міхура і 

жовчовивідних шляхів, оцінювати 

ефективність терапії, проводити 

корегувальні дії та вести динамічне 

спостереження за пацієнтом.  

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, 

розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання 

сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

 Компетентність інтерпретувати 

результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків 

отриманих результатів.  

 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий 

аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх 

власних припущень  та перевірки 

зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей 

концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо 

спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків 

між сучасними концепціями 

07.04.01. Етіологія і патогенез 

07.04.02. Класифікація 

07.04.03. Клініка 

07.04.04. Діагноз та диференційний діагноз 

07.04.05. Ускладнення 

07.04.06. Лікування 

07.04.07. Профілактика 

07.05. Первинний склерозуючий холангіт 

07.05.01. Етіологія та патогенез 

07.05.02. Клініка 

07.05.02. Діагностика 

07.05.02. Лікування 

07.05.02. Подальше спостереження 

07.06. Післяхолецистектомічний синдром 

07.06.01. Класифікація 

07.06.02. Етіологія і патогенез 

07.06.03. Клініка  

07.06.04. Ускладнення 

07.06.05. Діагноз та диференційний діагноз 

07.06.06. Лікування 

07.06.07. Профілактика 
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медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 Здатність до включення нових 

висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, 

профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

08. Хвороби підшлункової залози 

08.01. Хронічні панкреатити Загальнопрофесійні компетенції 

 Компетентність виконувати 

оригінальні дослідження в медицині  

та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до 

актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових 

методів.  

 Здатність планувати проведення 

клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні 

методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. 

 Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити 

огляд літератури (мета аналіз). 

 Здатність провести аналіз 

результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні 

компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  

гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що 

виникають в Україні та інших 

країнах світу. 

 Здатність відокремлювати 

структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 

14.01.36) 
 Вміти діагностувати та 

проводити диференційну 

діагностику захворювань 

підшлункової залози. 

 Вміти призначати лікування при 

захворюваннях захворювань 

підшлункової залози, оцінювати 

ефективність терапії, проводити 

корегувальні дії та вести динамічне 

спостереження за пацієнтом. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, 

розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних 

08.01.01. Класифікація 

08.01.02. Етіологія і патогенез 

08.01.03. Клініка 

08.01.04. Діагноз та диференційний діагноз 

08.01.05. Ускладнення 

08.01.06. Лікування 

08.01.07. Профілактика 

08.01.08. Спостереження 

08.02. Камені і кисти підшлункової залози 

08.02.01. Класифікація 

08.02.02. Етіологія і патогенез 

08.02.03. Клініка 

08.02.04. Діагноз та диференційний діагноз 

08.02.05. Ускладнення 

08.02.06. Лікування 

08.02.07. Показання до хірургічного лікування 

08.03. Аномалії розвитку підшлункової залози 
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та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання 

сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

 Компетентність інтерпретувати 

результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків 

отриманих результатів.  

 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий 

аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх 

власних припущень  та перевірки 

зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей 

концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо 

спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків 

між сучасними концепціями 

медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 Здатність до включення нових 

висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, 

профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

09. Хвороби кишечника 

09.01. Функціональні захворювання  кишечника Загальнопрофесійні компетенції 

 Компетентність виконувати 

оригінальні дослідження в медицині  

та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до 

актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових 

методів.  

 Здатність планувати проведення 

клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні 

методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. 

 Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити 

огляд літератури (мета аналіз). 

 Здатність провести аналіз 

09.01.01. Класифікація 

09.01.02. Етіологія і патогенез 

09.01.03. Клініка 

09.01.04. Діагноз та диференційний діагноз 

09.01.05. Лікування 

09.02. Дисбіоз кишечника 

09.02.01. Етіологія і патогенез 

09.02.02. Класифікація 

09.02.03. Клініка 

09.02.04. Діагноз  

09.02.05. Лікування 

09.02.06. Профілактика 

09.03. Хронічні коліти 

09.03.01. Етіологія і патогенез 

09.03.02. Класифікація 

09.03.03. Патоморфологія 
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09.03.04. Клініка результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні 

компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  

гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що 

виникають в Україні та інших 

країнах світу. 

 Здатність відокремлювати 

структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 

14.01.36) 
 Вміти діагностувати та 

проводити диференційну 

діагностику захворювань 

кишечника. 

 Вміти призначати лікування при 

захворюваннях кишечника, 

оцінювати ефективність терапії, 

проводити корегувальні дії та вести 

динамічне спостереження за 

пацієнтом. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, 

розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання 

сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

 Компетентність інтерпретувати 

результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків 

отриманих результатів.  

 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий 

аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх 

власних припущень  та перевірки 

зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей 

концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо 

09.03.05. Діагностика 

09.03.06. Лікування 

09.04. Неспецифічний виразковий коліт 

09.04.01. Етіологія і патогенез 

09.04.02. Класифікація 

09.04.03. Клінічні прояви  

09.04.04. Діагноз та диференційний діагноз 

09.04.05. Патоморфологія 

09.04.06. Ускладнення 

09.04.07. Прогноз 

09.04.08. Лікування 

09.04.09. Покази до хірургічного лікування 

09.04.10. Спостереження 

09.05. Хвороба Крона 

09.05.01. Етіологія і патогенез 

09.05.02. Класифікація 

09.05.03. Клінічні прояви  

09.05.04. Діагноз та диференційний діагноз 

09.05.05. Патоморфологія 

09.05.06. Ускладнення 

09.05.07. Прогноз 

09.05.08. Лікування 

09.05.09. Покази до хірургічного лікування 

09.05.10. Спостереження 

09.06. Запальні та незапальні захворювання 

аноректальної ділянки (парапроктит, 

геморой, анальна тріщина, недостатність 

анального сфінктера, випадіння прямої 

кишки, ректоцеле, анальний свербіж, 

криптит) 

09.06.01. Етіологія і патогенез 

09.06.02. Класифікація  

09.06.03. Клініка 

09.06.04. Діагноз та диференційний діагноз 

09.06.05. Ускладнення 

09.06.06. Лікування 

09.06.07. Покази до хірургічного лікування 

09.06.08. Профілактика 

09.07. Рідкісні захворювання кишечника  

09.07.01. Етіологія і патогенез 

09.07.02. Класифікація 

09.07.03. Клінічна картина 

09.07.04. Діагноз та диференційний діагноз 

09.07.05. Ускладнення 

09.07.06. Лікування 

09.07.07. Покази до хірургічного лікування 

09.07.08. Спостереження 



24 
спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків 

між сучасними концепціями 

медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 Здатність до включення нових 

висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, 

профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

10. Пухлинні захворювання органів травлення 

10.01. Пухлини стравоходу Загальнопрофесійні компетенції 

 Компетентність виконувати 

оригінальні дослідження в медицині  

та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до 

актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових 

методів.  

 Здатність планувати проведення 

клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні 

методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. 

 Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити 

огляд літератури (мета аналіз). 

 Здатність провести аналіз 

результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні 

компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  

гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що 

виникають в Україні та інших 

країнах світу. 

 Здатність відокремлювати 

структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 

14.01.36) 
 Вміти діагностувати та 

проводити диференційну 

діагностику пухлинних захворювань 

органів травлення. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, 

розрізнення первинних і вторинних 

10.02. Пухлини шлунка 

10.03. Пухлини підшлункової залози та 

позапечінкових жовчних шляхів 

10.04. Пухлини печінки 

10.05. Пухлини кишечника 

10.06. Карциноїд 
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джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання 

сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

 Компетентність інтерпретувати 

результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків 

отриманих результатів.  

 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий 

аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх 

власних припущень  та перевірки 

зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей 

концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо 

спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків 

між сучасними концепціями 

медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 Здатність до включення нових 

висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, 

профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

11. Інтенсивна терапія при невідкладних станах у гастроентерології 

11.01. Гострі гастроінтестінальні кровотечі Загальнопрофесійні компетенції 

 Компетентність виконувати 

оригінальні дослідження в медицині  

та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до 

актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових 

методів.  

 Здатність планувати проведення 

клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні 

методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. 

 Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити 

огляд літератури (мета аналіз). 

11.01.01. Класифікація 

11.01.02. Частота та розповсюдження 

11.01.03. Етіологія і патогенез 

11.01.04. Особливості клінічного перебігу в 

залежності від захворювання та причини 

кровотечі 

11.01.05. Особливості кровотечі у віковому аспекті 

11.01.06. Діагноз та диференційний діагноз 

11.01.07. Ускладнення 

11.01.08. Консервативне лікування 

11.01.09. Терапевтична тактика та показання до 

хірургічного лікування 

11.01.10. Профілактика та протирецидивне лікування 

11.02. Гострий живіт (перитоніти, ущемлення кил 

та ін.) 
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11.02.01. Причини виникнення гострого живота  Здатність провести аналіз 

результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні 

компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  

гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що 

виникають в Україні та інших 

країнах світу. 

 Здатність відокремлювати 

структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 

14.01.36) 

 Вміти діагностувати та 

проводити диференційну 

діагностику гострих 

гастроінтестинальних кровотеч, 

«гострого живота», гострого 

холециститу, гострого панкреатиту. 

 Здатність до визначення тактики 

надання медичної допомоги при 

невідкладних станах у 

гастроентерології.  

 Мати навички надання екстреної 

медичної допомоги пацієнтам 

гастроентерологічного профілю. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, 

розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання 

сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

 Компетентність інтерпретувати 

результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків 

отриманих результатів.  

 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий 

аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх 

власних припущень  та перевірки 

зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі 

11.02.02. Клінічна картина 

11.02.03. Діагноз та диференційний діагноз 

11.02.04. Тактика ведення  

11.02.05. Показання до хірургічного лікування 

11.03. Гострий холецистит 

11.03.01. Класифікація 

11.03.02. Етіологія і патогенез 

11.03.03. Клініка 

11.03.04. Особливості перебігу у віковому аспекті 

11.03.05. Ускладнення 

11.03.06. Діагноз та диференційний діагноз 

11.03.07. Лікування 

11.03.08. Показання до хірургічного лікування 

11.04. Гострий панкреатит 

11.04.01. Етіологія і патогенез 

11.04.02. Класифікація 

11.04.03. Клінічна картина  

11.04.04. Діагноз та диференційний діагноз 

11.04.05. Ускладнення 

11.04.06. Лікування 

11.04.07. Показання до хірургічного лікування 
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медицини. 

 Здатність до формулювання ідей 

концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо 

спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків 

між сучасними концепціями 

медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 Здатність до включення нових 

висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, 

профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

12. Деякі питання супутньої патології 

12.01. Вірусні захворювання печінки  Загальнопрофесійні компетенції 

 Компетентність виконувати 

оригінальні дослідження в медицині  

та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до 

актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових 

методів.  

 Здатність планувати проведення 

клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні 

методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. 

 Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити 

огляд літератури (мета аналіз). 

 Здатність провести аналіз 

результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні 

компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  

гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що 

виникають в Україні та інших 

країнах світу. 

 Здатність відокремлювати 

структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 

14.01.36). 
 Вміти діагностувати та 

проводити диференційну 

діагностику вірусних захворювань 

печінки, ураження органів травлення 

при ВІЛ-інфекції, гельмінтозів та 

12.01.01. Збудники вірусних гепатитів 

12.01.02. Епідеміологія 

12.01.03. Класифікація вірусних гепатитів 

12.01.04. Клінічна картина та критерії тяжкості 

захворювання 

12.01.05. Діагностика та диференційна діагностика 

12.01.06. Ускладнення 

12.01.07. Загальні питання лікування хворих на 

вірусний гепатит 

12.02. ВІЛ-інфекція та органи травлення 

12.02.01. Етіологія і патогенез 

12.02.02. Епідеміологія, групи ризику 

12.02.03. Клінічні прояви  

12.02.04. Діагноз та диференційний діагноз 

12.02.05. Лікування 

12.02.06. Профілактика 

12.02.07. Спостереження 

12.03. Гельмінтози та кишкові інфекції 

12.03.01. Епідеміологія 

12.03.02. Патогенез 

12.03.03. Класифікація 

12.03.04. Клінічна картина в залежності від збудника 

12.03.05. Діагноз та диференційний діагноз 

12.03.06. Ускладнення 

12.03.07. Лікування 

12.03.08. Профілактика 

12.04. Патологія органів травлення при різних 

захворюваннях 

12.04.01. Системні захворювання сполучної тканини 

12.04.02. Захворювання ендокринної системи 

12.04.03. Захворювання нирок 

12.04.04. Гематологічні захворювання 

12.04.05. Захворювання серцево-судинної системи 

12.05. Харчова алергія 
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кишкових інфекцій, патології 

органів травлення при 

захворюваннях інших органів та 

систем 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, 

розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання 

сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

 Компетентність інтерпретувати 

результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків 

отриманих результатів.  

 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий 

аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх 

власних припущень  та перевірки 

зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей 

концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо 

спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків 

між сучасними концепціями 

медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 Здатність до включення нових 

висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, 

профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

13. Фармакотерапія та немедикаментозні методи лікування в 

гастроентерології 

13.01. Основні принципи фармакотерапії при 

захворюваннях органів травлення 

Загальнопрофесійні компетенції 

 Компетентність виконувати 

оригінальні дослідження в медицині  

та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до 

актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових 

методів.  

13.01.01. Класифікація лікарських засобів, що 

застосовуються в гастроентерології 

13.01.02. Фармакодинаміка та фармакокінетика 

лікарських засобів, що застосовуються в 

гастроентерології 

13.01.03. Показання до застосування 



29 

13.01.04. Протипоказання до застосування  Здатність планувати проведення 

клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні 

методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. 

 Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити 

огляд літератури (мета аналіз). 

 Здатність провести аналіз 

результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні 

компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  

гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що 

виникають в Україні та інших 

країнах світу. 

 Здатність відокремлювати 

структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 

14.01.36) 
 Вміти призначати 

фармакотерапію пацієнтам із 

захворюваннями органів травлення з 

урахуванням супутньої патології, 

взаємодії лікарських засобів. 

 Здатність верифікувати ПД ЛЗ, 

класифікувати, вміти надати 

інформацію про ПД. 

 Вміти призначити дієтичне 

харчування пацієнтам із 

захворюваннями травної системи  

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, 

розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання 

сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

 Компетентність інтерпретувати 

результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків 

отриманих результатів.  

 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий 

13.01.05. Побічні ефекти 

13.01.06. Взаємодія з іншими лікарськими засобами 

та інші види взаємодій 

13.02. Побічна дія ліків в гастроентерології 

13.02.01. Класифікація побічної дії лікарських засобів 

13.02.02. Фактори, що впливають на розвиток ПД ЛЗ 

13.02.03. Серйозна, несерйозна, передбачувана ПД 

13.02.04. Алергічні реакції до ЛЗ 

13.02.05. Фармакотоксична побічна дія ЛЗ  

13.02.06. Побічна дія ЛЗ при їх взаємодії та взаємодії 

з їжею 

13.02.07. Фармакогенетичні прояви та наслідки ПД 

ЛЗ, канцерогенні та тератогенні ПР 

13.02.08. Імунологічні прояви ПД ЛЗ 

13.02.09. «Синдром відміни» при застосуванні ЛЗ; 

ПД при тривалому застосуванні ЛЗ 

13.02.10. Клінічні прояви ПД ЛЗ, що застосовуються 

в гастроентерології 

13.02.11. Визначення та зміст термінів, які 

застосовуються при здійсненні заходів з 

фармакологічного нагляду 

13.02.12. Організація фармакологічного нагляду в 

України та в світі. Зміст законодавчих та 

регламентуючих документів щодо питань 

фармакологічного нагляду в Україні 

13.03. Основні принципи фізіотерапії в 

гастроентерології 

13.03.01. Біологічна дія фізичних факторів 

 Класифікація основних фізіотеріапевтичних 

методів в гастроентерології.  

13.03.02. Загальні показання для їх призначення 

13.03.03. Фізіотерапія при захворюваннях 

стравоходу, шлунка та 12-палої кишки 

13.03.04. Фізіотерпія при захворюваннях 

гепатобіліарної системи 

13.03.05. Фізіотерапія при захворюваннях 

підшлункової залози 

13.03.06. Фізіотерапія при захворюваннях кишечника 

13.04. Лікувальна  дія мінеральних вод  в 

гастроентерології 

13.05. Дієтотерапія захворювань органів травлення 

13.05.01. Сучасні теорії адекватного харчування 

13.05.02. Харчові речовини та їх біологічна роль 

13.05.03. Харчові джерела найважливіших нутрієнтів 

13.05.04. Основи технології приготування їжі 

13.05.05. Організація лікувального харчування 

13.05.06. Дієтотерапія при захворюваннях стравоходу 

13.05.07. Дієтотерапія при захворюваннях шлунка та 

12-палої кишки 

13.05.08. Дієтотерапія при захворюваннях печінки 

13.05.09. Дієтотерапія при захворюваннях біліарної 

системи 
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13.05.10. Дієтотерапія при захворюваннях 

підшлункової залози 

аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх 

власних припущень  та перевірки 

зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей 

концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо 

спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків 

між сучасними концепціями 

медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 Здатність до включення нових 

висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, 

профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

13.05.11. Дієтотерапія при захворюваннях тонкої та 

товстої кишки 

13.05.12. Дієтотерапія пацієнтів із  захворюваннями 

органів травлення в післяопераційний 

період 
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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. 
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ПЕРЕЛІК 

компетентностей відповідно до нормативної навчальної дисципліни 

«Гастроентерологія» підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі за 

спеціальністю 222 Медицина:  14.01.36 - Гастроентерологія 

 
№ 

п/п 

Назва 

 Загальнопрофесійні компетентності 

1.  Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних 

задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.  

2.  Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати 

сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз 

результатів 

3.  Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та 

оформити огляд літератури (мета аналіз). 

4.  Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та англійською мовами. 

 Спеціалізовано-професійні компетентності 

5.  Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і 

тенденцій  гастроентерології у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні 

та інших країнах світу. 

6.  Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Гастроентерологія» 14.01.36). 

7.  Здатність до ведення медичної документації. 

8.  Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я 

населення. 

9.  Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я. 

10.  Здатність до проведення експертизи працездатності пацієнтів із захворюваннями органів 

травлення. 

11.  Здатність до узагальнення інформації стосовно проявів патології травної системи. 

12.  Знання будови травної системи та принципи її функціонування, клінічні прояви ураження 

окремих органів травної системи та різних рівнів її функціональної організації, індивідуальні 

вікові особливості травної системи.  

13.  Здатність до проведення клінічного дослідження органів травної системи, інтерпретувати його 

результати у вигляді формування топічного та синдромального діагнозів. 

14.  Здатність інтерпретувати результати функціональних методів діагностики, лабораторних та 

інструментальних методів дослідження.  

15.  Здатність виконувати медичні маніпуляції.  

16.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику захворювань стравоходу. 

17.  Вміти призначати лікування при захворюваннях стравоходу, оцінювати ефективність терапії, 

проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом. 

18.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику захворювань шлунка та 12-палої 

кишки. 

19.  Вміти призначати лікування при захворюваннях шлунка та 12-палої кишки, оцінювати 

ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за 

пацієнтом. 

20.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику захворювань печінки. 

21.  Вміти призначати лікування при захворюваннях печінки, оцінювати ефективність терапії, 

проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом. 

22.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику захворювань жовчного міхура і 

жовчовивідних шляхів. 

23.  Вміти призначати лікування при захворюваннях жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, 

оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження 

за пацієнтом.  

24.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику захворювань підшлункової 
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залози. 

25.  Вміти призначати лікування при захворюваннях захворювань підшлункової залози, оцінювати 

ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за 

пацієнтом. 

26.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику захворювань кишечника. 

27.  Вміти призначати лікування при захворюваннях кишечника, оцінювати ефективність терапії, 

проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом. 

28.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику пухлинних захворювань органів 

травлення. 

29.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику гострих гастроінтестинальних 

кровотеч, «гострого живота», гострого холециститу, гострого панкреатиту. 

30.  Здатність до визначення тактики надання медичної допомоги при невідкладних станах у 

гастроентерології.  

31.  Мати навички надання екстреної медичної допомоги пацієнтам гастроентерологічного 

профілю. 

32.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику вірусних захворювань печінки, 

ураження органів травлення при ВІЛ-інфекції, гельмінтозів та кишкових інфекцій, патології 

органів травлення при захворюваннях інших органів та систем. 

33.  Вміти призначати фармакотерапію пацієнтам із захворюваннями органів травлення з 

урахуванням супутньої патології, взаємодії лікарських засобів. 

34.  Здатність верифікувати ПД ЛЗ, класифікувати, вміти надати інформацію про ПД. 

35.  Вміти призначити дієтичне харчування пацієнтам із захворюваннями травної системи. 

 Дослідницькі компетентності 

36.  Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
37.  Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі 

гастроентерології. 

38.  Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із 

досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих 

результатів.  

39.  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 Аналітичні компетентності 

40.  Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній 

діяльності. 

41.  Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, 

які вважаються доведеними у галузі медицини. 

42.  Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

43.  Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що спростовують ці докази. 

44.  Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів 

діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення. 
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КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРТИСТИКА ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD), 

який закінчив навчання з нормативної навчальної дисципліни 

«Гастроентерологія» за спеціальністю  

222 Медицина:  14.01.36 - Гастроентерологія 

Кваліфікаційні вимоги: 

Відповідно до вимог освітньо-наукової програми очікується, що 

в результаті успішного навчання за програмою, поряд із іншими професійними 

навиками, здобувач ступеня доктора філософії повинен: 

 
№ 

п/п 

Назва Знання Уміння 

Загальнопрофесійні компетентності 
1.  Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та 

досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та 

використанням новітніх наукових методів.  

+ + 

2.  Здатність планувати проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів. 

+ + 

3.  Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та 

зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз). 

+ + 

4.  Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та 

англійською мовами. 

+ + 

Спеціалізовано-професійні компетентності 

5.  Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних 

досліджень проблем і тенденцій  гастроентерології у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу. 

+ + 

6.  Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають 

теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 

Медицина («Гастроентерологія» 14.01.36). 

+ + 

7.  Здатність до ведення медичної документації. + + 
8.  Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних 

досліджень здоров’я населення. 

+ + 

9.  Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу 

охорони здоров’я. 

+ + 

10.  Здатність до проведення експертизи працездатності пацієнтів із 

захворюваннями органів травлення. 

+ + 

11.  Здатність до узагальнення інформації стосовно проявів патології 

травної системи. 

+ + 

12.  Знання будови травної системи та принципи її функціонування, клінічні 

прояви ураження окремих органів травної системи та різних рівнів її 

функціональної організації, індивідуальні вікові особливості травної 

системи.  

+ + 

13.  Здатність до проведення клінічного дослідження органів травної 

системи, інтерпретувати його результати у вигляді формування 

топічного та синдромального діагнозів. 

+ + 

14.  Здатність інтерпретувати результати функціональних методів 

діагностики, лабораторних та інструментальних методів дослідження.  

+ + 

15.  Здатність виконувати медичні маніпуляції.  + + 
16.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику 

захворювань стравоходу. 

+ + 

17.  Вміти призначати лікування при захворюваннях стравоходу, оцінювати 

ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне 

+ + 
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спостереження за пацієнтом. 

18.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику 

захворювань шлунка та 12-палої кишки. 

+ + 

19.  Вміти призначати лікування при захворюваннях шлунка та 12-палої 

кишки, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та 

вести динамічне спостереження за пацієнтом. 

+ + 

20.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику 

захворювань печінки. 

+ + 

21.  Вміти призначати лікування при захворюваннях печінки, оцінювати 

ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне 

спостереження за пацієнтом. 

+ + 

22.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику 

захворювань жовчного міхура і жовчовивідних шляхів. 

+ + 

23.  Вміти призначати лікування при захворюваннях жовчного міхура і 

жовчовивідних шляхів, оцінювати ефективність терапії, проводити 

корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.  

+ + 

24.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику 

захворювань підшлункової залози. 

+ + 

25.  Вміти призначати лікування при захворюваннях захворювань 

підшлункової залози, оцінювати ефективність терапії, проводити 

корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом. 

+ + 

26.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику 

захворювань кишечника. 

+ + 

27.  Вміти призначати лікування при захворюваннях кишечника, оцінювати 

ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне 

спостереження за пацієнтом. 

+ + 

28.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику 

пухлинних захворювань органів травлення. 

+ + 

29.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику гострих 

гастроінтестинальних кровотеч, «гострого живота», гострого 

холециститу, гострого панкреатиту. 

+ + 

30.  Здатність до визначення тактики надання медичної допомоги при 

невідкладних станах у гастроентерології.  

+ + 

31.  Мати навички надання екстреної медичної допомоги пацієнтам 

гастроентерологічного профілю. 

+ + 

32.  Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику вірусних 

захворювань печінки, ураження органів травлення при ВІЛ-інфекції, 

гельмінтозів та кишкових інфекцій, патології органів травлення при 

захворюваннях інших органів та систем. 

+ + 

33.  Вміти призначати фармакотерапію пацієнтам із захворюваннями 

органів травлення з урахуванням супутньої патології, взаємодії 

лікарських засобів. 

+ + 

34.  Здатність верифікувати ПД ЛЗ, класифікувати, вміти надати 

інформацію про ПД. 

+ + 

35.  Вміти призначити дієтичне харчування пацієнтам із захворюваннями 

травної системи. 

+ + 

Дослідницькі компетентності 
36.  Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

+ + 

37.  Здатність до використання сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі гастроентерології. 

+ + 

38.  Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків отриманих результатів.  

+ + 

39.  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. + + 
Аналітичні компетентності 
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40.  Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній діяльності. 

+ + 

41.  Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених 

іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини. 

+ + 

42.  Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного або професійного 

спрямування. 

+ + 

43.  Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної 

науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці 

докази. 

+ + 

44.  Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

+ + 
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