Короткий опис навчальної дисципліни (анотація)
для каталогу вибіркових навчальних дисциплін
Актуальні питання онкоурології
(назва вибіркової навчальної дисциліни)

Спеціальність
Освітній рівень
Термін вивчення
(курс)
Форма навчання
Кафедра

Медицина - 222
Магістр
4
очна
Урології та нейрохірургії

Короткий зміст дисципліни: Програма елективного курсу онкоурології
включають в себе інформацію про злоякісні новоутворення органів
сечостатевої системи, причини їх виникнення, механізм розвитку, клінічний
перебіг, методи ранньої діагностики, лікування згідно сучасних
рекомендацій та протоколів надання медичної допомоги, що відповідають
засадам доказової медицини. Основним завданням студента, як і, зрештою,
лікаря є на основі скарг і фізичного обстеження хворого, даних додаткових
методів дослідження призначити лікування, найкраще для даного пацієнта.
При вивченні курсу за вибором «Онкоурологія» будуть вивчатися
різноманітні патологічні стани та захворювання пацієнта: пухлини нирки та
сечового міхура, рак простати та яєчок та інші.

Орієнтовний перелік тем навчальних занять:
1. Передракові захворювання в онкоурології.
2. Пухлини нирок.
3. Пухлини заочеревинного простору.
4. Пухлини ниркової миски та сечоводів.
5. Пухлини сечового міхура.
6. Пухлини простати.
7. Пухлини яєчок.
8. Пухлини сечівника.
9. Пухлини статевого прутня.
10. Ендоскопічні та лапароскопічні оперативні втручання в онкоурології.

Перелік компетентностей,
навчальна дисципліна:

здобуття

яких

буде

забезпечувати

Загальні компетентності:
ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність
вчитися і бути сучасно навченим
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді;
навички міжособистісної взаємодії
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК1
СК2
СК3
СК6
СК7
СК8
СК9
СК11
СК17

Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта
Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та
інструментальних досліджень та оцінки їх результатів
Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу
захворювання
Здатність до визначення принципів та характеру лікування
захворювань
Здатність до діагностування невідкладних станів
Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної
допомоги
Навички надання екстреної медичної допомоги
Навички виконання медичних маніпуляцій
Здатність до ведення медичної документації

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які
забезпечуватимуть проведення навчальної дисципліни:
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Прізвище, ім’я, по-батькові
Федорук Олександр Степанович
Зайцев Валерій Іванович
Ілюк Ірина Іванівна
Степан Василь Танасійович
Владиченко Костянтин
Анатолійович
Візнюк Володимир Васильович

Завідувач кафедри урології
та нейрохірургії, д.м.н, проф.

Науковий
ступінь
д.м.н.
д.м.н.
к.м.н.
к.м.н.
к.м.н.

Вчене
звання
професор
професор
доцент
доцент
-

Підвищення
кваліфікації
2019
2019
2019
2019
2020

к.м.н.

-

2017

______________ (Федорук О.С.)
(підпис)

