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Короткий зміст дисципліни: Організація навчального процесу здійснюється за 

Європейською кредитно-трансферною системою Організації навчального процесу 

(ЄКТС). Програма курсу за вибором «Актуальні питання клінічної токсикології» на 5 

курсі передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики основних 

захворювань людини, які виникають внаслідок токсичного впливу речовин різних груп, 

основних симптомів та синдромів з метою покращення лікування, попередження отруєнь 

та покращення якості життя та здоров’я населення.  
 

 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських):  

1. Патологічні синдроми при гострих отруєннях. 

2. Методи діагностики гострих отруєнь. 

3. Сучасні методи лікування гострих отруєнь. 

4. Методи детоксикації при гострих отруєннях. 

5. Гострі отруєння корозивними речовинами. 

6. Гострі отруєння алкоголем та його суррогатами. 

7. Гострі отруєння лікарськими препаратами. 

8. Гострі отруєння чадним. 

9. Гострі отруєння ФОС.  

10. Гострі отруєння грибами. 

11. Гострі отруєння отрутами тваринного походження. 

 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна дисципліна:  
Згідно з вимогами ОПП дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей:  

- інтегральна:  

здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог.  

- загальні компетентності:  

ЗК1  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим.  

ЗК2  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК5  Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  



ЗК6  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою.  

ЗК7  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК8  Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК9  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК10  Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

 

– спеціальні (фахові, предметні):  

СК2  Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів  

СК3  Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання  

СК7  Здатність до діагностування невідкладних станів  

СК8  Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги  

СК9  Навички надання екстреної медичної допомоги  

СК11  Навички виконання медичних маніпуляцій  

СК20  Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і 

підвищення ефективності використання медичних ресурсів  

 

 

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечуватимуть 

проведення навчальної дисципліни:  
1. Петринич В.В. 
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