
Рівень вищої освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь, що присвоюється 

Магістр 

Назва галузі знань 

22 Охорона здоров’я 

Назва спеціальності 

222 Медицина 

Обмеження щодо форм навчання 

Денна форма навчання 

Кваліфікація освітня, що присвоюється 

Магістр медицини 

Кваліфікація(-ї) професійна(-і) 

(тільки для регульованих професій) 

Кваліфікація в дипломі 

Магістр медицини  

Опис предметної області  

(згідно з п. 15 МСКО-Г 2013) 

Об’єкт(и) вивчення та (або) діяльності: людина з її психофізіологічними 

особливостями, здоров’я людини, боротьба з хворобами людини. 

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): 

підтримка здоров’я, профілактика захворювань, лікування людини, 

збереження здоров’я населення. 

Теоретичний зміст предметної області: вивчення захворювань, синдромів та 

симптомів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних методів 

дослідження, медичних маніпуляцій. Стосовно захворювань, синдромів та 

симптомів – вивчення понять, причин, механізмів, клініки, діагностики, 

лікування, профілактики. 

Методи, методики та технології, якими має оволодіти здобувач вищої 

освіти для застосування на практиці. Медичні маніпуляції: штучне дихання, 

непрямий масаж серця; реєстрація ЕКГ; фіксація язика; зупинка зовнішніх 

кровотеч; первинна обробка рани; промивання шлунку, кишечника; 

транспортна іммобілізація; ін’єкції лікарських речовин (внутрішньом’язове, 

підшкірне, внутрішньовенне струминне та крапельне введення); вимірювання 

артеріального тиску; катетеризація сечового міхура м’яким зондом; надання 

допомоги по захисту промежини при фізіологічних пологах; первинний туалет 

новонародженого;  пальцеве дослідження прямої кишки; виконання 

плевральної пункції, лапароцентезу; визначення груп крові, резус-належності; 

переливаня компонентів крові і кровозамінників; бімануальне дослідження та 

обстеження жінки в дзеркала. Лабораторні та інструментальні дослідження. 

 



 

Інструменти та обладнання, які здобувач вищої освіти вчиться 

застосовувати і використовувати: хірургічні інструменти, 

електрокардіограф, ехокардіограф, ангіограф, пневмограф, ендоскоп, 

рентгенологічний апарат, ультразвуковий апарат, рН-метр, 

фотоелектроколориметр, спектрофотометр, біохімічний аналізатор, мікроскоп, 

дозиметр, люксметр тощо. 

Академічні права випускників 

Згідно статті 47 Закону України «Про вищу освіту», можливе продовження 

навчання в інтернатурі, лікарській резидентурі, клінічній ординатурі тощо. 

Інтернатура є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за 

лікарськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря. Вона 

здійснюється у вищих медичних навчальних закладах та академіях 

післядипломної освіти згідно з місцем направлення на роботу. Також 

післядипломна медична освіта включає можливість  спеціалізації, стажування 

тощо. Після відпрацювання встановленого законодавством для молодих 

спеціалістів терміну (див. наступний пункт) вони можуть пройти 

перепідготовку та набути іншу лікарську спеціальність крім стоматології і 

виконувати відповідну професійну роботу. Обов’язковим є систематичне 

підвищення кваліфікації з періодичною (раз на 5 років) атестацією та 

можливістю отримання лікарської категорії. 

Працевлаштування випускників (тільки для регульованих професій) 

Спеціальність спрямована на професію лікаря (Національний класифікатор 

України: Класифікатор професій ДК 003:2010). Згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про Порядок працевлаштування випускників вищих 

навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним 

замовленням» від 22.08.1996 № 992 (зі змінами від 30.04.2015), вищий 

навчальний заклад зобов'язується забезпечити якісну теоретичну  і  практичну 

підготовку фахівця з вищою медичною освітою згідно з навчальними  планами  

та  програмами  і  вимогами кваліфікаційних характеристик фахівця; після 

закінчення   навчання та одержання відповідної кваліфікації   місцем   

працевлаштування   в   державному  секторі народного господарства,  де він 

зобов'язаний відпрацювати не менше трьох років; студент зобов'язується 

оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною 

кваліфікаційною  характеристикою фахівця за напрямом підготовки, а також 

прибути після закінчення вищого навчального закладу на місце направлення і 

відпрацювати не менше трьох років; у разі   відмови   їхати   за  призначенням  

відшкодувати  до державного бюджету вартість навчання в установленому 

порядку. 

 

 

 

 



Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

(10-15) 

1. Самостійне визначення цілей та задач особистої діяльності. 

2. Організація особистої діяльності як складової колективної діяльності. 

3. Здійснення особистої діяльності. 

4. Здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя. 

5. Вибір стратегії спілкування. 

6. Сформованість політичної та економічної свідомості. 

7. Сформованість патріотизму, громадянської позиції та свідомого ставлення 

до громадянських обов’язків. 

8. Сформованість мовної культури і досконалості у фаховому та діловому 

спілкуванні. 

9. Сформованість правової освіти. 

10. Сформованість високого біоетичного та деонтологічного сприйняття явищ і 

подій у фаховій діяльності. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

(15-20) 

1. Встановлення попереднього клінічного діагнозу 

 захворювання. 

2. Діагностування невідкладних станів. 

3. Проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних 

заходів. 

4. Планування профілактичних та протиепідемічних  

заходів щодо інфекційних хвороб. 

5. Проведення лікувально-евакуаційних заходів. 

6. Збирання інформації про пацієнта.  

7. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень.  

8. Визначення характеру лікування захворювань.  

9. Визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань. 

10.  Визначення необхідної дієти при лікуванні захворювань.  

11.  Визначення тактики ведення контингенту осіб, що підлягають 

диспансерному нагляду.  

12.  Визначення тактики ведення фізіологічних пологів та післяпологового 

періоду.  

13.  Визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

14.  Виконання медичних маніпуляцій.  

15. Ведення медичної документації. 

 


