
 



 



ЗМІСТ 

Пояснювальна записка (вказати розподіл часу за формами навчання)  

    - очна денна        – аудиторна робота – 320 год. 

        самостійна – 40 год. 

    - очна вечірня     -  аудиторна робота – 240 год. 

        самостійна – 120 год. 

    - заочна                -  аудиторна робота – 120 год. 

          самостійна – 240 год. 

    -  Місце дисципліни в структурі освітньо-наукової програми здобувача вищої 
освіти ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні  

    -  Мета засвоєння дисципліни  

Паспорт наукової спеціальності (Постанова Президії ВАК паспорт 

спеціальності) 

Навчальний план дисципліни (окремо на кожний вид навчання) 

Навчальна програма дисципліни  

Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи  
(Форми та види організації самостійної роботи)  

Контроль знань з дисципліни  

    -  Характеристика оціночних ресурсів для поточного та проміжного контролю 

компетентностей  

    -  Технологія проведення заліку  

    -  Оціночні ресурси для поточного та підсумкового контролю засвоєння знань  

    -  Оціночні ресурси для проміжної атестації за підсумками засвоєння 

дисципліни (в 12 бальної системи) 

Планові результати навчання з дисципліни  
    -  Перелік компетентностей здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії  

(перелік знань, умінь, навичок) 

    -  Планові результати навчання з дисципліни, співвіднесені з компетентностями  

Перелік літератури, в тому числі  

    -  Обов’язкова література  

    -  Нормативні документи  

    -  Рекомендована література  

    -  Інші рекомендовані джерела  

Ресурси самонавчання 

Електронні ресурси  
    -  Предметно – тематичні каталоги  

 Тематичний план дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Навчальний план та програма нормативної навчальної дисципліни 

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

за спеціальністю 222 Медицина "Гематологія та трансфузіологія" 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 року), та інших нормативних 

актів науково-педагогічними працівниками кафедри гематології і 

трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри доктор 

медичних наук, професор С. В. Видиборець); обговорені та схвалені на 

засіданні кафедри гематології і трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика 

(протокол № 6 від «20» травня  2019 р. ).  
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1. Горяінова Надія Валеріївна  в.о. директора ДУ «Інститут гематології і 
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та підготовки науково-педагогічних кадрів 
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Члени робочої групи    

1. Гайдукова С. М. професор доктор  

медичних наук 

професор 

2. Гусєва С. А. професор доктор  

медичних наук 

професор 

3. Кучер О. В. професор доктор  

медичних наук 

професор 

4. Мороз Г. І.  доцент кандидат 

медичних наук 
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Обговорено і схвалено на засіданні кафедри гематології і трансфузіології  

НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 6 від 20 травня 2019 р. ). 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної 

навчальної дисципліни «Гематологія і трансфузіологія» 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. 

Мета. Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Гематологія і 

трансфузіологія» для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії у галузі охорони здоров’я зі спеціальності «Медицина» проводиться з 

метою формування науково-педагогічних кадрів з урахуванням вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик лікарів спеціалістів зі спеціальностей 

«Гематологія», «Дитяча гематологія», «Трансфузіологія». 

Вказана мета є складовою формування у аспірантів – здатності 

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

саме – гематології і трансфузіології, проводити оригінальне наукове 

дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі 

охороні здоров’я з актуальних питань гематології і трансфузіології на основі 

глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних 

або практичних знань та/або професійної практики. 

Зміст навчальної програми при підготовці в аспірантурі охоплює весь 

обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю-

спеціалісту гематологу, дитячому гематологу або трансфузіологу для вико-

нання оригінального наукового дослідження, отримання нових фактів та їх 

впровадження у гематологію і трансфузіологію. Програма побудована за 

системою блоків. Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування 

інформації, що міститься в ній, відповідні складові елементи (курси і розділи) 

закодовано. 

Навчальний план циклу визначає тривалість навчання, розподіл годин, 

відведених на вивчення розділів навчальної програми. 

Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні 

види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Теоретична 

підготовка передбачає не тільки відвідування лекцій та  практичних і 

семінарських занять, а і самостійну роботу з рекомендованою літературою та 

іншими матеріалами, зокрема – окремими міжнародно-правовими стандартами, 

положенннями чинного законодавства України, методичними рекомендаціями 

сучасними джерелами у сфері медичної наукової діяльності, а також 

організацією, забезпеченням та здійсненням усних та письмових презентацій 

власних наукових досліджень з актуальних питань з гематології і 

трансфузіології українською мовою та реєстрацією прав інтелектуальної 

власності.  

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної 

навчальної дисципліни «Гематологія та трансфузіологія» розрахована на 12 

кредитів (360 год.), що включають освітню, наукову та практичну складові, 

охоплюючи увесь необхідний обсяг професійних компетенцій, що мають бути 

сформовані у аспірантів за результатами вивчення даної навчальної 

дисципліни. 



Під час розробки навчального плану та програми підготовки аспірантів з 

нормативної навчальної дисципліни «Гематологія та трансфузіологія» 

враховано актуальні завдання з підвищення загальної якості освітнього процесу 

у системі післядипломної медичної освіти, зокрема: 

- розширення можливостей доступу аспірантів до якісної фахової освіти; 

- врахування в процесі навчання індивідуальних потреб та можливостей 

аспірантів; 

- опанування аспірантами навичок самостійної роботи; 

- підвищення ефективності підготовки завдяки застосуванню сучасних 

інформаційних і комунікаційних засобів. 

Навчальний план та програма навчальної дисципліни «Гематологія та 

трансфузіологія» доповнені переліком компетентностей, якими мають 

оволодіти аспіранти за результатами вивчення даної навчальної дисципліни, 

списком рекомендованих нормативно-правових та інших джерел. 

Для виявлення рівня компетентностей аспірантів, після кожного розділу 

програми проводиться проміжний контроль знань за рахунок годин, 

передбачених на семінарських заняттях. 

Для контролю самостійної роботи аспірантів та з урахуванням вимог щодо 

наукової складової підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії навчальною програмою і планом передбачається виконання 

аспірантами самостійних проектів (рефератів, оглядів джерел, мультимедійних 

та інших презентацій, тощо) з подальшим контролем їх виконання. Для 

визначення рівня засвоєння програми циклу передбачено підсумковий залік (2 

години). 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 

нормативної навчальної дисципліни «Гематологія та трансфузіологія»  

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

за спеціальністю  222 Медицина.   

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю 222 Медицина загальногуманітарних, медико-організаційних, 

медико-правових компетенцій 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 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 з очної денної 

форми навчання. 
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 Актуальні питання гематології і 

трансфузіології 

12 360 100 20 40 40 260 

01. Загальні питання гематології і 

трансфузіології 

 36 10 2 4 4 26 

02. Анемії, лейкопенії, 

тромбоцитопенії, коагулопатії 

 50 14 2 6 6 36 

03. Гострі лейкози, принципи 

трансплантації гемопоетичних 

стовбурових клітин, 

гемотрансфузій 

 30 10 2 4 4 20 

04. Мієлороліферативні 

захворювання 

 40 10 2 4 4 30 

05. Лімфопроліферативні 

захворювання 

 30 10 2 4 4 20 

06. Схеми медикаментозної терапії 

онкогематологічних 

захворювань 

 30 10 2 4 4 20 

07. Ускладнення і наслідки 

хіміотерапії, невідкладні стани, 

терапія підтримки в 

онкогематології 

 34 10 2 4 4 24 

08. Компоненти та препарати крові  20 6 2 2 2 14 

09. Організація трансфузіологічної 

допомоги в закладах охорони 

здоров’я  

 50 10 2 4 4 40 

10. Трансфузіологічна допомога 

при захворюваннях системи 

крові і невідкладних станах 

 40 10 2 4 4 30 

Разом 12 360 100 20 40 40 260 
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Актуальні питання 

гематології і трансфузіології 
12 360 320 60 98 162 40 

01. Загальні питання гематології і 

трансфузіології 

 36 32 6 10 16 4 

02. Анемії, лейкопенії, 

тромбоцитопенії, коагулопатії 

 50 46 6 16 24 4 

03. Гострі лейкози, принципи 

трансплантації гемопоетичних 

стовбурових клітин, 

гемотрансфузій 

 30 26 6 6 14 4 

04. Мієлороліферативні 

захворювання 

 40 36 6 12 18 4 

05. Лімфопроліферативні 

захворювання 

 30 26 6 6 14 4 

06. Схеми медикаментозної терапії 

онкогематологічних 

захворювань 

 30 26 6 6 14 4 

07. Ускладнення і наслідки 

хіміотерапії, невідкладні стани, 

терапія підтримки в 

онкогематології 

 34 30 6 10 14 4 

08. Компоненти та препарати крові  20 16 6 4 6 4 

09. Організація трансфузіологічної 

допомоги в закладах охорони 

здоров’я  

 50 46 6 16 24 4 

10. Трансфузіологічна допомога 

при захворюваннях системи 

крові і невідкладних станах 

 40 36 6 12 18 4 

Разом 12 360 320 60 98 162 40 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 

нормативної навчальної дисципліни «Гематологія та трансфузіологія» 

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

навчання) за спеціальністю  222 Медицина.   

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я 

загальногуманітарних, медико-організаційних, медико-правових компетенцій 

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 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 з очної 

вечірньої форми навчання. 
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 Актуальні питання гематології і 

трансфузіології 

12 360 90 20 40 40 260 

01. Загальні питання гематології і 

трансфузіології 

 36 10 2 4 4 26 

02. Анемії, лейкопенії, 

тромбоцитопенії, коагулопатії 

 50 10 2 4 4 40 

03. Гострі лейкози, принципи 

трансплантації гемопоетичних 

стовбурових клітин, 

гемотрансфузій 

 30 8 2 2 4 22 

04. Мієлороліферативні 

захворювання 

 40 8 2 2 4 32 

05. Лімфопроліферативні 

захворювання 

 30 10 2 4 4 20 

06. Схеми медикаментозної терапії 

онкогематологічних 

захворювань 

 30 8 2 2 4 22 

07. Ускладнення і наслідки 

хіміотерапії, невідкладні стани, 

терапія підтримки в 

онкогематології 

 34 10 2 4 4 24 

08. Компоненти та препарати крові  20 6 2 2 2 14 

09. Організація трансфузіологічної 

допомоги в закладах охорони 

здоров’я  

 50 10 2 4 4 40 

10. Трансфузіологічна допомога 

при захворюваннях системи 

крові і невідкладних станах 

 40 10 2 4 4 30 

 Разом 12 360 90 20 32 38 270 
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Актуальні питання 

гематології і трансфузіології 
12 360 240 40 76 124 120 

01. Загальні питання гематології і 

трансфузіології 

 36 24 4 8 12 12 

02. Анемії, лейкопенії, 

тромбоцитопенії, коагулопатії 

 50 34 4 12 18 16 

03. Гострі лейкози, принципи 

трансплантації гемопоетичних 

стовбурових клітин, 

гемотрансфузій 

 30 20 4 6 10 10 

04. Мієлороліферативні 

захворювання 

 40 26 4 8 14 14 

05. Лімфопроліферативні 

захворювання 

 30 20 4 6 10 10 

06. Схеми медикаментозної терапії 

онкогематологічних 

захворювань 

 30 20 4 6 10 10 

07. Ускладнення і наслідки 

хіміотерапії, невідкладні стани, 

терапія підтримки в 

онкогематології 

 34 22 4 6 12 12 

08. Компоненти та препарати крові  20 14 4 4 6 6 

09. Організація трансфузіологічної 

допомоги в закладах охорони 

здоров’я  

 50 34 4 12 18 16 

10. Трансфузіологічна допомога 

при захворюваннях системи 

крові і невідкладних станах 

 40 26 4 8 14 14 

 Разом 12 360 240 40 76 124 120 



 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни «Гематологія та трансфузіологія» 

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

спеціальністю  222 Медицина.   

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я 

загальногуманітарних, медико-організаційних, медико-правових компетенцій 

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 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 з заочною 

формою навчання. 
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 Актуальні питання гематології і 

трансфузіології  

12 360 50 20 40 40 260 

01. Загальні питання гематології і 

трансфузіології 

 36 6 2 2 2 30 

02. Анемії, лейкопенії, 

тромбоцитопенії, коагулопатії 

 50 6 2 2 2 44 

03. Гострі лейкози, принципи 

трансплантації гемопоетичних 

стовбурових клітин, 

гемотрансфузій 

 30 4 2 2 - 26 

04. Мієлороліферативні 

захворювання 

 40 4 2 2 - 36 

05. Лімфопроліферативні 

захворювання 

 30 6 2 2 2 24 

06. Схеми медикаментозної терапії 

онкогематологічних 

захворювань 

 30 4 2 2 - 26 

07. Ускладнення і наслідки 

хіміотерапії, невідкладні стани, 

терапія підтримки в 

онкогематології 

 34 6 2 2 2 28 

08. Компоненти та препарати крові  20 4 2 2 - 16 

09. Організація трансфузіологічної 

допомоги в закладах охорони 

здоров’я  

 50 6 2 2 2 44 

10. Трансфузіологічна допомога 

при захворюваннях системи 

крові і невідкладних станах 

 40 4 2 2 - 36 

 Разом 12 360 50 20 40 40 310 
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Актуальні питання 

гематології і трансфузіології 
12 360 120 20 44 56 240 

01. Загальні питання гематології і 

трансфузіології 

 36 12 2 4 6 24 

02. Анемії, лейкопенії, 

тромбоцитопенії, коагулопатії 

 50 16 2 6 8 34 

03. Гострі лейкози, принципи 

трансплантації гемопоетичних 

стовбурових клітин, 

гемотрансфузій 

 30 10 2 4 4 20 

04. Мієлороліферативні 

захворювання 

 40 12 2 4 6 28 

05. Лімфопроліферативні 

захворювання 

 30 10 2 4 4 20 

06. Схеми медикаментозної терапії 

онкогематологічних 

захворювань 

 30 10 2 4 4 20 

07. Ускладнення і наслідки 

хіміотерапії, невідкладні стани, 

терапія підтримки в 

онкогематології 

 34 12 2 4 6 22 

08. Компоненти та препарати крові  20 10 2 4 4 10 

09. Організація трансфузіологічної 

допомоги в закладах охорони 

здоров’я  

 50 6 2 6 8 34 

10. Трансфузіологічна допомога 

при захворюваннях системи 

крові і невідкладних станах 

 40 12 2 4 6 28 

 Разом 12 360 120 20 44 56 240 



 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни «Гематологія та трансфузіологія» 

підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна денна, очна вечірня та 

заочна форма навчання) за спеціальністю 14.01.31 - Гематологія та 

трансфузіологія.   

 

№№ 

з/п 

Розділ Професійні компетенції 

1 Загальні питання гематології і 

трансфузіології 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні питання 

гематології і трансфузіології 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології в 

процесі вирішенні  при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  наукових 

досліджень та підсумків 

проведених експертиз     

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

1.1 Фізіологія кровотворення 

1.2 Кінетика, структура та функції клітин 

крові 

1.3 Цитокіни 

1.4 Антигенна структура клітин крові. 

Групи крові 

1.5 Мiжнародна класифiкацiя 

новоутворень 

1.6 Поняття про передпухлиннi процеси. 

Метаплазiя. Дисплазія 

1.7 Еритроцитози, лейкемоїдні реакції, 

лімфаденопатії 

1.8 Система гемостазу 

1.9 Особливості гематології дитячого віку 

1.10 Особливості амбулаторного ведення 

пацієнтів із захворюваннями системи 

крові 

 

2 Анемії, лейкопенії, тромбоцитопенії і 

коагулопатії 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні питання 

спеціальної гематології щодо 

клініки, діагностики, 

2.1 Мiжнародна класифiкацiя анемій 

2.2 Залізодефіцитна анемія 

2.3 Анемії з порушенням синтезу ДНК і 



РНК лікування анемій, 

лейкопеній, тромбоцитопеній 

і коагулопатій 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології в 

процесі вирішенні  при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  наукових 

досліджень та підсумків 

проведених експертиз     

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

2.4 Апластична анемія 

2.5 Гемолітичні анемії 

2.6 Лейкопенії  

2.7 Нейтропенія,  агранулоцитоз   

2.8 Тромбоцитопенії. тромбоцитопатії 

2.9 Ідіопатична тромбоцитопенічна 

пупрура 

2.10 Захворювання, обумовлені 

порушенням регуляції системи 

комплемента: пароксизмальна нічна 

гемоглобінурія,тромботичні 

мікроангіопатії  

2.11 Коагулопатії вроджені та набуті 

 

3 Гострі лейкози, принципи 

трансплантації гемопоетичних 

стовбурових клітин, гемотрансфузій 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні питання 

діагностики, диференційної 

діагностики і лікування 

гострих лейкозів, принципи 

трансплантації 

гемопоетичних стовбурових 

клітин і гемотрансфузійного 

забезпечення 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

3.1 Гострі лейкози: онкогенез, клініка, 

діагностика 

3.2 Класифікація гострих лейкозів ВООЗ і 

FAB. 

3.3 Схеми терапії пацієнтів із гострим 

лімфобластним лейкозом 

3.4 Схеми терапії пацієнтів із гострим 

мієлобластним лейкозом 

3.5 Схеми терапії пацієнтів із гострим 

промієлоцитарним лейкозом 

3.6 Схеми режимів кондиціонування перед 

трансплантацією 



3.7 Загальні принципи  трансплантації 

гемопоетичних стовбурових клітин 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології в 

процесі вирішенні  при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  наукових 

досліджень та підсумків 

проведених експертиз     

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

3.8 Загальні принципи  трансфузії 

компонентів крові у пацієнтів із 

гострими лейкозами 

4 Мієлопроліферативні захворювання Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні питання 

мієлопроліферативних 

захворювань  

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології в 

процесі вирішенні  при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  наукових 

досліджень та підсумків 

04.01 Мієлодиспластичні синдроми 

04.02 Патогенез і класифікація 

мієлопроліферативних захворювань 

04.03 Справжня поліцитемія 

04.04 Первинний мієлофіброз 

04.05 Ессенціальна тромбоцитемія 

04.06 Рідкісні мієлопроліферативні 

захворювання 

04.07 Мієлопроліферативні захворювання 

асоційовані із гіпереозинофілією 

04.08 Хронічний мієлолейкоз 



проведених експертиз     

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

5 Лімфопроліферативні захворювання Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні питання 

лімфопроліферативних 

захворювань 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології в 

процесі вирішенні  при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  наукових 

досліджень та підсумків 

проведених експертиз     

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

05.01 Сучасні уявлення про етіологію, 

патогенез, класифікацію, прогноз і 

оцінку відповіді на лікування при 

неходжкінських лімфомах 

05.02 Лімфома Беркітта 

05.03 Лімфома із клітин мантії 

05.04 Дифузна В-крупноклітинна лімфома 

05.05 Фолікулярна лімфома 

05.06 Лімфоми маргінальної зони 

05.07 Первинна лімфома центральної 

нервової системи 

05.08 Т-клітинні лімфоми 

05.09 Лімфоми шкіри 

05.10 Лімфома Ходжкіна 

05.11 Хронічний лімфолейко (лімфома з 

малих лімфоцитів) 

05.12 Волосистоклітинний лейкоз 

05.13 Множинна мієлома 

05.14 Макроглобулінемія Вальденстрема  

6 Схеми медикаментозного лікування 

онкогематологічних захворювань 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні питання 06.01 Схеми терапії пацієнтів із  дифузною 



В-крупноклітинною лімфомою медикаментозного лікування 

онкогематологічних 

захворювань 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології в 

процесі вирішенні  при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  наукових 

досліджень та підсумків 

проведених експертиз     

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

06.02 Схеми терапії пацієнтів із  лімфомою 

центральної нервової системи 

06.03 Схеми терапії пацієнтів із  лімфомою із 

мантійних клітин 

06.04 Схеми терапії пацієнтів із  лімфомою 

маргінальної зони 

06.05 Схеми терапії пацієнтів із  лімфомою 

Ходжкіна 

06.06 Схеми терапії пацієнтів із  лімфомою 

Беркітта 

06.07 Схеми терапії пацієнтів із  

фолікулярною лімфомою 

06.08 Схеми терапії пацієнтів із  

волосистоклітинним лейкозом 

06.09 Схеми терапії пацієнтів із  Т-

клітинною неходжкінською лімфомою  

06.10 Схеми терапії пацієнтів із  множинною 

мієломою 

06.11 Схеми терапії пацієнтів із  

макроглобулінемією Вальденстрема 

06.12 Схеми терапії пацієнтів із  хронічним 

мієлолейкозом 

06.13 Схеми терапії пацієнтів із  первинним 

мієлофіброзом 

06.14 Схеми терапії пацієнтів із  справжньою 

поліцитемією 

06.15 Схеми терапії пацієнтів із 

ессенціальною тромбоцитемією  

06.16 Схеми терапії пацієнтів із  

мієлодиспластичними синдромами 

7 Ускладнення і наслідки хіміотерапії, 

невідкладні стани, терапія 

підтримки в онкогематології  

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні питання 

ускладнень при застосуванні 

хіміотерапії, невідкладних 

станів і терапії підтримки в 

онкогематологічній клініці 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

7.01 Лікування інфекційних ускладнень у 

онкогематологічних пацієнтів 

7.02 Цитостатична хвороба 

7.03 Відтерміновані наслідки 

протипухлинної терапії гемобластозів і 

підходи до реабілітації пацієнтів 

7.04 Невідкладні стани в гематології 

7.05 Терапія підтримки: ведення пацієнтів 

із больовим синдромом, нудотою, 

блюванням, діареєю 

7.06 Парентеральне живлення 

7.07 Дезінтоксикаційна терапія 



комп’ютерні технології в 

процесі вирішенні  при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  наукових 

досліджень та підсумків 

проведених експертиз     

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

8 Компоненти і препарати крові  Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні питання 

клінічного застосування 

компонентів і препаратів 

крові 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології в 

процесі вирішенні  при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  наукових 

досліджень та підсумків 

проведених експертиз     

- засобами  сучасних 

08.01 Класифікація компонентів і препаратів 

крові 

08.02 

Особливостi клінічного застосування 

еритроцитвмісних трансфузійних 

середників 

08.03 Особливості застосування плазми 

08.04 Особливостi клінічного застосування 

концентрату тромбоцитів 

08.05 Клінічне застосування кріопреципітату 

08.06 Альбумін. Фактори згортання крові 

08.07 Трансфузійні реакції. Ускладнення 

транс фузійної терапії 



інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

9 Організація трансфузіологічної 

допомоги у лікувальному закладі 

охорони здоров’я 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні питання 

організаційних засад надання 

трансфузіологічної допомоги 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології в 

процесі вирішенні  при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  наукових 

досліджень та підсумків 

проведених експертиз     

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

09.01 Зберігання, транспортування та випуск 

компонентів крові. Управління 

запасами 

09.02 Належне застосування компонентів і 

препаратів крові в клінічній практиці 

09.03 Клінічний трансфузійний процес 

09.04 Несприятливі трансфузійні реакції 

09.05 Гемонагляд   

09.06 Моніторинг і контроль за наданням 

трансфзіологічної допомоги/послуг з 

трансфузії компонентів крові в закладі 

охорони здоров’я. Показники якості.   

10 Трансфузіологічна допомога при 

захворюваннях системи крові та 

невідкладних станах 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні питання 

трансфузіологічної допомоги 

при захворюваннях системи 
10.01 Особливості інфузійно-трансфузійної 

допомоги в гематології 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02 Синдром десимінованого внутрішньо 

судинного зсідання крові: етіологія, 

патогенез, клініка, лікування 

крові та невідкладних станах 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології в 

процесі вирішенні  при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  наукових 

досліджень та підсумків 

проведених експертиз     

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

10.03 Інфузійно-трансфузійна терапія при 

гострій крововтраті 

10.04 Нейтропенія:  етіологія, патогенез, 

клініка, лікування   

10.05 Інфузійно-трансфузійна терапія при 

шоці 

10.06 Синдром гострого цитолізу пухлин: 

етіологія, патогенез, клініка, лікування    

10.07 Гемолітичні реакції:  етіологія, 

патогенез, клініка, лікування    

10.08 Інфузійно-трансфузійна терапія при 

інфекційних ускладненнях в 

гематології 



ПЕРЕЛІК 

компетентностей нормативної навчальної дисципліни 

«Гематологія та трансфузіологія» 

 Назва навику 

1 2 

1 Техніка виконання стернальної пункції 

2 Методика проведення аспіраційної біопсії кісткового мозку з клубових 

кісток 

3 Техніка виконання трепанобіопсії 

4 Методика люмбальної пункції та інтратекального введення цитостатиків 

5 Методика внутрішньовенного введення гемотрансфузійних середовищ 

6 Методика приготування і фарбування мазків периферичної крові та 

кісткового мозку 

7 Методика дослідження та оцінка результатів підрахунку мієлограми 

8 Інтерпретація показників гематологічних аналізаторів крові 

9 Інтерпретація результатів імунного типування при гострому 

лімфобластному лейкозі 

10 Інтерпретація результатів імунного типування при гострому 

мієлобластному  лейкозі 

11 Тактика лікаря для запобігання розвитку гострого синдрому лізису пухлини 

12 Інтерпретація результатів трепанобіопсії.  

13 Підрахунок мієлограми та інтерпретація результатів. 

14 Експрес-метод виявлення гемолізу при несумісному переливанні крові.  

15 Техніка гемоексфузії. 

16 Методика визначення групи крові системи АВО стандартними 

сироватками. 

17 Методика визначення групи крові системи АВО моноклональними 

антитілами. 

18 Методика визначення групи крові за системою антигенів резус. 



19 Методика проведення проби на індивідуальну сумісність крові донора і 

реципієнта за системою антигенів АВО. 

20 Методика біологічної проби при переливанні трансфузійних середовищ. 

21 Обов’язки лікаря при проведенні трансфузійної терапії 

22 Інтерпретація результатів прямого антиглобулінового тесту 

23 Інтерпретація результатів непрямого антиглобулінового тесту 

     

 

 

 



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. 

 

 

 



КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРТИСТИКА ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD), 

який закінчив навчання з нормативної навчальної дисципліни 

«Гематологія та трансфузіологія» 

 

Випускник, що освоїв програму аспірантури за напрямком підготовки 14.01.31  
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Повинен знати: 

 чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, 

що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони 

здоров’я, організацію гематологічної і трансфузіологічної допомоги, 

основи права в медицині; 

 права обов’язки та відповідальність лікаря-гематолога, лікаря-

трансфузіолога; 

 будову та функції органів кровотворення, розвиток клітин крові; 

 фізіологію кровотворної системи, взаємозв’язок систем організму та 

рівні їх регулювання; 

 клітинний склад периферічної крові та кісткового мозку; 

 фізіологію і патофізіологію систем еритропоезу, лейкопоезу та 

гемостазу; 

 механізми імунітету та імунокомпетентної системи, основні антигенні 

системи; 

 роль генетичних факторів в гематологічній клініці; 

 основи трансфузіології; 

 клініку, профілактику, діагностику, диференційну діагностику, методи 

лікування, реабілітації гематологічних захворювань; 

 диспансерний нагляд за гематологічними хворими; 

 експертизу непрацездатності; 

 методи інтенсивної терапії і реанімації в гематології; 

 загальні, функціональні і спеціальні методи дослідження в гематології; 

 сучасну класифікацію гематологічних захворювань; 

 принципи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин; 

 методи фармако-, фізіо-, дієто-, клімате-, трансфузійної та 

детоксикаційної терапії, лікувальну фізкультуру, які застосовуються 

при лікуванні гематологічних хворих; 

 найважливіші методи діагностики і лікування, що застосовують в 

суміжних галузях; 

 показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування; 

 правила асептики і антисептики; 

 правила експлуатації гематологічного обладнання, методику роботи з 

ним; правила обліку цитостатичних і наркотичних засобів; 

 форми і методи санітарно-освітньої роботи серед населення; правила 

оформлення медичної документації; 

 сучасну літературу за фахом і методи її узагальнення. 



 

Кваліфікаційні вимоги: 

Лікар-гематолог, лікар дитячий гематолог, лікар-трансфузіолог: 

повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», 

спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія». Проходження інтернатури 

з наступною спеціалізацією з «Гематології». Наявність сертифіката лікаря-

спеціаліста. Стаж  роботи за фахом не менше двох років. 

 

Повинен володіти наступними маніпуляціями: 

 технікою стернальної пункції; 

 технікою приготування мазків для підрахунку мієлограми; 

 технікою підрахунку мієлограми та інтерпретувати результати; 

 технікою трепанобіопсії; 

 технікою визначення груп крові за системами еритроцитарних 

антигенів ABО, резус, Келл; 

 технікою дослідження сироватки на наявність неповних резус-антитіл 

непрямою пробою Кумбса; 

 технікою виявлення імунних гемолізинів; 

 технікою проведення проби на індивідуальну сумісність за системами 

еритроцитарних антигенів АВ0, резус; 

 технікою гемоексфузії; 

 технікою катетеризації вен; 

 експрес-методом виявлення гемолізу при несумісному переливанні 

крові. 
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http://www.epa-unepsa.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nccn.org%2F&h=ATMlwGcF3XV_qDQAPDhndruB5T1qRLA4OTffAIAJPuTR7TVwNsa8PFY_U9BAeBaeQsL7FQLVVd9ecQjzXj6kGKJwLfpKunVzCc4YzmJXxPT84CGNsVJj02pXMfC35CucxokJwu6JW3PC7xQh3SSAIpqvcnGaFw4&enc=AZPW74ep5GwwVjS_5V8cQ2yK7VdcD9_5em92tHuHKdLNyaQNLlf5mlKvwnuy7-jgFk2rgDBRo8cGoP20Sb-XIq8zjdpRXdh0SXPKBFZjvmWC5xxmkmzKGXW0xy0A5liEouStVYA4LahcnEZpXHRK6cMSr_c8cTA4RHJKlsQKryiRP5eA3AwcFdhPlh6ohoCN5gGucTjK1CBeF7bmuM2xgZbZ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.esmo.org%2F&h=ATNn9VlJBIBdfvoU9AE5UZFeajy2aZuQw05isrsX8HNdeH7SgBA6BFCb-mkejlEh6tXDJo6mQGXAyHUepoQHQiofWcQAwUXIWeP89Dq4myt8WQxgjxlw8OWlYCIQw1b7rLcQY6BYHUZBx1kouYmkGuWAn_IG9u8&enc=AZOw9B2W6cVEvZhQF233nv7KmwF2SqUbyAu5AKo4AWiyieZPmV-t_JoCJHXMyuTNJvCy5twip0K_tOp_r2gPaCD3bmxEMkALQAMi5WiUMPNuQhAN78xWA3KyJmJjVoGqSi6wjIhgRSWvtFkW7xLw-iB7GCelyTqWz1eRAVpZoHQfRfnqui2I9L_k9Aakx_v_E437aloBQyZV3UE9nMfxnw-Y&s=1


 

 



 

 

 

 



 


