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Кафедра Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб 

 

Короткий зміст дисципліни:  

 

Програма елективного курсу «Вибрані питання ЕКГ діагностики» 

передбачає вдосконалення наявних знань студентів щодо питань ЕКГ-

діагностики в клініці внутрішніх хвороб, оволодіння методиками ЕКГ-

діагностики на практиці, засвоєння сучасних алгоритмів інтерпретації її 

результатів з подальшим аналізом характеру і тяжкості порушень функцій 

життєво важливих органів людини на кожному етапі розвитку хвороби, 

формування чіткого уявлення про взаємозв'язок патогенезу захворювання та 

його клінічних та інструментальних проявів. 

 Основним завданням студента, як і, зрештою, лікаря в клініці 

внутрішньої медицини є здатність на основі скарг і фізичного обстеження 

хворого, даних додаткових методів дослідження встановити діагноз та 

призначити лікування, оптимальне для даного пацієнта.  

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять:  

1. Варіанти нормальної ЕКГ. ЕКГ ознаки гіпертрофії окремих відділів серця. 

2. ЕКГ діагностика порушень функції провідності. 

3. ЕКГ діагностика порушень функції збудливості 

4. ЕКГ діагностика пароксизмальних порушень ритму і провідності. 

 

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  

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 

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 

2 Дудка Інна Володимирівна к.м.н. доцент 2020 

3 Каньовська Людмила 

Володимирівна 

к.м.н. доцент 2020 

4 Каушанська Олена Вячеславівна к.м.н. доцент 2021 

5 Рева Тетяна Василівна к.м.н. доцент 2020 

6 Шупер Віра Олександрівна к.м.н. доцент 2021 

7 Горбатюк Ірина Борисівна к.м.н.  2020 

8 Дудка Тетяна Володимирівна к.м.н. доцент 2021 

10 Ляхович Оксана Дмитрівна к.м.н.  2020 

11 Мандрик Ольга Євгенівна к.м.н.  2021 

12 Смандич Віталій Степанович к.м.н.  2021 

 

 

Завідувач кафедри внутрішньої  

медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб, д.м.н, проф.  ______________ Оксана ХУХЛІНА 

        (підпис) 


