
Короткий опис навчальної дисципліни (анотація)  

для каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

 

Біохімічні маркери та інструментальна діагностика  

захворювань внутрішніх органів  
(назва вибіркової навчальної дисциліни) 

 

Спеціальність Медицина - 222 

Освітній рівень Магістр 

Термін вивчення 

(курс) 

6 

Форма навчання очна 

Кафедра Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб 

 

Короткий змістдисципліни: 

Програма курсу за вибором «Біохімічні маркери та інструментальна 

діагностика захворювань внутрішніх органів» включає в себе основні 

принципи інтерпретації результатів клініко-лабораторних біохімічних 

досліджень на основі базових теоретичних знань та практичних умінь, 

отриманих студентами при вивченні окремих розділів внутрішньої 

медицини. Основними завданнями вивчення дисципліни «Біохімічні маркери 

та інструментальна діагностика захворювань внутрішніх органів» є: 

обґрунтовування вибору лабораторних досліджень для підтвердження 

клінічного діагнозу, виключення синдромоподібних захворювань, 

трактування результатів. При вивченні даного курсу будуть вивчатися такі 

теми: 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять:  

1. Біохімічні маркери та інструментальна діагностика в кардіології.  

2. Біохімічні маркери та інструментальна діагностика в пульмонології. 

3. Біохімічні маркери та інструментальна діагностика в гастроентерології. 

4 Біохімічні маркери та інструментальна діагностика в ревматології та 

нефрології. 

5. Біохімічні маркери раннього виявлення онкопатології внутрішніх органів. 

 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати 

навчальна дисципліна: 

 

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 

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 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1  Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта  

СК2  Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів  

СК3  Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання  

СК6  Здатність до визначення принципів та характеру лікування 

захворювань  

СК11 Навички виконання медичних маніпуляцій 

СК17 Здатність до ведення медичної документації 

 

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які 

забезпечуватимуть проведення навчальної дисципліни: 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

Підвищення 

кваліфікації 

1 Шоріков Євген Іванович д.мед.н. професор 2020 

2 Андрусяк Олександр Васильович к.м.н. доцент 2021 

3 Павлюкович Наталія Дмитрівна к.м.н. доцент 2021 

4 Ткач Єлизавета Петрівна к.м.н. доцент 2020 

5 Трефаненко Ірина Валентинівна к.м.н. доцент 2019 

6 Шумко Галина Іванівна к.м.н. доцент 2019 

7 Шорікова Діна Валентинівна к.м.н. доцент 2017 

 

 

Завідувач кафедри внутрішньої  

медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб, д.м.н, проф. ______________  (Хухліна О.С.) 

       (підпис) 

 


