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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасна урологія» складена відповідно до 

освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я», за спеціальністю 222 «Медицина». 

Викладання навчальної дисципліни «Сучасна урологія» при підготовці доктора філософії за-

сноване на дослідженні, що спонукатиме суб’єкта пізнавальної діяльності збагачувати знання. 

Орієнтація у викладанні на дослідження стимулюватиме аспіранта до самостійного аналітичного по-

шуку та наукового обґрунтування відповідей на проблемні питання. Важливою формою роботи є на-

укові диспути, на яких відпрацьовуються вміння формулювати точку зору на дискусійні наукові пи-

тання, розкривати суперечності у знанні та у процесах пізнання. Розвивання логіки наукового 

вирішення дослідницької проблеми шляхом поетапного роздрібнення навчального матеріалу з поста-

новкою до кожної його частини питань і завдань спонукатиме аспіранта до самостійної теоретичної 

роботи з визначення алгоритму пошуку вирішення проблеми, активної участі у формулюванні про-

блемної ситуації, висунення припущень, доведення гіпотези та перевірки правильності її вирішення.  

Навчання організоване за розкладом у такій системі: лекції, практичні заняття та самостійна 

робота. Систематичне здійснення поточного та проміжного контролю знань дає змогу через систему 

зворотного зв’язку (від слухача до викладача) оперативно вносити до навчального процесу необхідні 

корективи. В організації навчального процесу особлива увага приділяється самостійній роботі 

аспірантів (72,3 %), практичним заняттям, спрямованим на відпрацювання дослідницьких вмінь та 

навичок. Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи складає 1:3. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля «Сучасна урологія», щомістить 8 

змістових модулів: 

1. Організація протидії захворюванню органів сечочтатевої системи в Україні та світі. 

2. Сучасні погляди та результати наукових досліджень патогенетичних механізмів розвитку уроло-

гічних захворювань в Україні та світі.  

3. Сучасні методи діагностики урологічних захворювань та патогенетичних змін внаслідок при них. 

4. Сучасні методи лікування  урологічних захворювань.  

5. Ускладнення при урологічних захворюваннях. 

6. Оперативні методи лікування при урологічних захворюваннях. 

7. Антибактеріальна терапія при урологічних захворюваннях. 

8. Профілактика та метафілактика урологічних захворюваннях. 

9.  Санаторне лікування при урологічних захворюваннях. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є урологія. 

Міждисциплінарні зв’язки: внутрішня медицина, хірургія, анатомія та оперативна хірургія, гінеко-

логія,неврологія, інфекційні хвороби, епідеміологія, онкологія. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна урологія» є розвиток у майбутнього 

доктора філософії загальних та фахових компетентностей задля забезпечення підготовки кадрів ви-

щої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької діяльності, аналітичної роботи, наукового 

консультування лікарів практичного напрямку лікувально-профілактичних закладів, а також викла-

дацька робота. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  «Сучасна урологія» є:здобути поглиблені 

знання і систематичне розуміння урології за напрямом та тематикою досліджень та майбутньої про-

фесійної діяльності; 

- здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продуку-

вання нових ідей, розв’язання комплексних проблем в практичній сфері охорони здоров’я з 

питань урології; 

- самостійно збирати, аналізувати і узагальнювати результати опитування та огляду пацієнтів; 

- оволодіти урологічною термінологією та з досліджуваного наукового напряму; 
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- поглиблено вивчити новітні методи дослідження в урології, застосовувати широке коло дода-

ткових методів діагностики в урології згідно з обраною темою науково-дослідницької роботи: 

молекулярно-генетичні, біохімічні, імунологічні та імуногістохімічні; 

- аналізувати клінічну картину урологічних захворювань, виявляти його ускладнення; 

- складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних об-

стежень при урологічних захворюваннях та його ускладненнях, оцінювати прогноз щодо жит-

тя та працездатності хворих; 

- визначати тактику ведення хворого при урологічних захворювань та його ускладненнях, при 

поєднанні з іншими захворюваннями;  

- вміти застосовувати широке коло методів теоретичного та емпіричного аналізу медичних 

явищ і процесів; 

- проявити здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та загальнокуль-

турного рівню; 

- бути ознайомленими з діючими законодавчими актами України про вищу освіту і концепцією 

адаптації української вищої школи до Загальноєвропейського простору вищої освіти; 

- вміти формувати науковий світогляд та методологію педагогічної діяльності та професійної 

компетентності; 

- оволодіти основними формами, методами та прийомами навчального процесу, їх оптимальне 

застосування; 

- засвоїти специфіки викладацької діяльності у вищій школі; 

- виховати загальну і професійну культуру майбутнього викладача вищого навчального закла-

ду. 

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

«Сучасна урологія». 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії 

навчальна дисципліна «Сучасна урологія» забезпечує набуття аспірантами компетентностей: 

− інтегральні: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі урології, проводити оригінальне наукове 

дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на 

основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або прак-

тичних знань та/або професійної практики. 

−  загальні: 

1. Здатність до підвищення професійної кваліфікації. 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати ідеї. 

3. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій у 

національному та міжнародному контексті. 

4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

− спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою 

діяльністю. 

2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та за напрямком науко-

вих досліджень, генерувати наукові гіпотези. 

3. Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження. 

4. Здатність обирати методи та кінцеві цілі дослідження відповідно до цілей та завдань науково-

го проекту. 

5. Володіння сучасними методами наукового дослідження. 

6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та 

узагальнення. 

7. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори сус-

пільства.  

8. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно 

до національних та міжнародних стандартів. 
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9. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності. 

10. Здатність до лідерства, керування колективом. 

11. Дотримання етики та академічної доброчесності. 

 

Матриця компетентностей 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, прово-

дити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в 

галузі охорони здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових 

цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики. 

Загальні компетентності 

1. Здатність до 

підвищення 

професійної 

кваліфікації 

Знати: 

• закономірнос-

ті когнітивних 

процесів;  

• стратегію 

освіти протя-

гом життя; 

• методи про-

дуктивного на-

вчання; 

• теорію цінні-

сних орієнта-

цій та мотива-

ції особистості. 

Вміти: 

• оперувати 

філософськими 

категоріями та 

доктринами;  

• використову-

вати методи 

самонавчання; 

• оцінювати 

рівень мотива-

ції;  

• постійно 

вдосконалювати 

свій освітній та 

зага-льно куль-

турний рівень. 

• Визначати 

ціннісні оріє-

нтації та мо-

тиваційний 

рівень особи-

стості.  

• Здатність до 

самонавчання 

та саморе-

алізації. 

• Здатність до 

ефективної 

організації 

власного ча-

су. 

• Формування 

системного про-

фесійного, науко-

вого світогляду та 

загального куль-

турного кругозо-

ру. 

• Розвиток 

когнітивних 

можливостей. 

• Здатність до 

самонавчання та 

самореалізації 

2. Здатність вияв-

ляти, ставити та 

вирішувати 

проблеми, 

здатність гене-

рувати ідеї. 

Знати: 

• закономірност

і розвитку 

фтизіатричної 

науки; 

• етапи та 

закономірност

і когнітивного 

процесу; 

• етапи 

дослідницьког

о процесу. 

Вміти: 

• аналізувати 

дані, отримані 

з інформацій-

них джерел. 

 

Комунікації з 

науковим 

керівником, 

колегами під 

час обгово-

рення про-

блем, пошуку 

шляхів їх 

вирішення. 

Здатність до са-

мостійного та не-

залежного мис-

лення, формулю-

вання ідей та про-

дукування гіпотез.  

 

3. Здатність до 

спілкування у 

професійному 

середовищі та з 

представниками 

інших професій 

у національному 

та міжнародно-

Знати: 

• особливості 

сприйняття 

різних цільо-

вих аудито-

рій; 

• основи 

Вміти: 

• вести комуні-

кації з різними 

цільовими ау-

диторіями;  

• виконувати 

різні соціальні 

• Відстоюван

ня власних 

наукових 

поглядів. 

• Володіння 

вербальни-

ми та невер-

Поширення нау-

кових досягнень 

та ідей. 
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му контексті. риторики та 

теорії 

аргументації  

• професійну 

лексику та 

термінологію  

в області 

фтизіатрії 

ролі; 

• володіти ку-

льтурою мов-

лення, метода-

ми аргумента-

ції. 

бальними 

навичками 

спілкування. 

• Взаємодія в 

колективі 

для вико-

нання за-

вдань 

 

4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість викона-

них робіт 

Знати: 

• стандарти 

якості;  

• критерії 

оцінки 

якості; 

• форми і ме-

тоди оцінки 

результатів 

професійної  

діяльності. 

Вміти: 

• проводити 

моніторинг 

освітнього та 

наукового 

процесу;  

• застосовувати 

ефективні ме-

тоди оцінки 

когнітивної 

сфери; 

• розробляти 

пропозиції 

щодо його 

удосконален-

ня. 

Взаємодія,  

співробіт-

ництво з ко-

легами та 

керівництвом, 

хворими. 

• Покращення 

результатів 

власної діяль-

ності  і резуль-

татів діяльності 

інших. 

• Індивідуальна 

відповідаль-

ність за резуль-

тати виконання 

завдань. 

• Доброчесність, 

довіра та 

відповідальність 

за власні дії. 

Спеціальні (фахові) компетенції 

1. Здатність до 

розуміння пред-

метної області 

за обраним нау-

ковим напрямом 

та освітньою 

діяльністю 

Знати: 

• зміст дисци-

пліни «Сучасна 

урологія» 

відповідно до 

майбутньої 

професійної 

діяльності; 

• ключові 

концепції за 

напрямом нау-

кового до-

слідження; 

• пріоритетні 

напрямки ро-

звитку науки та 

медицини. 

Вміти: 

• аналізувати 

основні теорії та 

концепції за 

напрямом до-

слідження;  

• інтерпретува-

ти результати 

досліджень за 

обраним науко-

вим напрямом. 

Формулюван-

ня  власного 

судження та 

участь у дис-

кусіях щодо 

основного 

змісту, ме-

тодів, 

новітніх до-

сягнень в 

урології та за 

напрямом 

наукового 

дослідження. 

Безперервне са-

монавчання і са-

мовдосконалення 

з навчальної дис-

ципліни. 

 

2. Здатність вияв-

ляти потребу в 

додаткових 

знаннях у сфері 

медицини та за 

напрямком нау-

кових до-

сліджень, гене-

рувати наукові 

Знати: 

• інформаційні 

світові ресурси;  

• сутність до-

слідницького 

процесу; 

• сучасні до-

сягнення за 

напрямком нау-

Вміти: 

• проводити 

критичний 

аналіз сучасної 

наукової літера-

тури; 

• адекватно 

оцінювати до-

сягнення та об-

• Викори-

стання ін-

формацій-

них ресурсів 

для отри-

мання  ін-

формації.  

• Комунікації 

та дискусії з 

• Використовува-

ти сучасні ін-

формаційні тех-

нології для про-

ведення науко-

вого пошуку. 

• Володіння ме-

тодологією нау-

кового до-
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гіпотези кового до-

слідження; 

• новітні ме-

тоди до-

слідження, їх 

інформатив-

ність, специ-

фічність та чут-

ливість. 

меження до-

сліджень за об-

раним науковим 

напрямом; 

• визначати 

ступінь 

вирішення про-

блем та потреби 

сучасної науки 

та медицини.  

фахівцями в 

певній га-

лузі науко-

вої діяль-

ності. 

слідження для 

коректного 

формулювання 

гіпотез та до-

слідницьких пи-

тань. 

3. Здатність фор-

мулювати до-

слідницьке пи-

тання, ро-

зробляти проект 

наукового до-

слідження 

Знати: 

• методологію 

наукових 

досліджень; 

• принципи 

генерування 

статистичних та 

наукових 

гіпотез; 

• технологію 

формулювання 

дослідницького 

питання; 

• види 

систематичних 

помилок, 

способи їх 

запобігання. 

Вміти: 

• формулювати 

дослідницьке 

питання та 

гіпотези; 

• визначати 

дизайн 

дослідження; 

• розробляти 

план 

дослідження; 

• оцінювати 

вплив 

факторів, що 

вмішуються; 

• передбачуват

и системні 

помилки. 

• Аргумента-

ція та доказ 

переваг ро-

зробленого 

проекту.  

• Ведення 

дискусій 

щодо мети 

та завдань 

наукового 

проекту. 

• Використо-

вувати 

знання та 

вміння з ме-

тодології 

наукових 

досліджень 

для пошуку 

партнерів. 

 

• Ініціативність, 

самостійність, 

відповідаль-

ність.  

• Запобігання си-

стематичних 

помилок при 

виконанні нау-

кового до-

слідження. 

4. Здатність обира-

ти методи та 

критерії оцінки 

(кінцеві точки) 

дослідження 

відповідно до 

цілей та завдань 

наукового про-

екту 

Знати: 

• сучасні 

методи 

дослідження; 

• біомаркери 

різних процесів 

та станів, їх 

інформативніст

ь;  

• інформативні 

критерії оцінки 

процесів, 

функцій, явищ. 

 

Вміти: 

• обирати 

методи 

дослідження, 

адекватні для 

досягнення 

мети та завдань 

наукового 

проекту; 

• інтерпретувати 

результати 

різних методів 

досліджень. 

• Аргументація 

переваг обра-

них методів  

дослідження. 

• Обговорюва-

ти  інформа-

тивність ме-

тодів до-

слідження з 

науковою 

спільнотою, 

можливість їх 

вдосконален-

ня та 

комбінуван-

ня. 

Самостійний 

вибір адекватних 

методів до-

слідження 

 

5. Володіння су-

часними мето-

дами наукового 

дослідження 

Знати : 

• специфічніст

ь та чутливість 

різних методів 

дослідження; 

Вміти: 

• використовув

ати сучасні 

методи 

дослідження; 

Навчатися 

методам та 

методикам 

дослідження, 

обмінюватися 

інформацією 

• Самостійне ви-

конання науко-

вого досліджен-

ня. 

• Точність та  

відтворюваність 
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• методики 

досліджень за 

тематикою 

наукового 

проекту, їх 

можливості та 

обмеження 

• використовув

ати методики 

дослідження; 

• модифікувати 

та поліпшувати  

методики 

дослідження. 

та передавати 

знання коле-

гам. 

 

результатів до-

слідження. 

6. Здатність інтер-

претувати ре-

зультати науко-

вих досліджень, 

проводити їх 

коректний 

аналіз та уза-

гальнення 

Знати: 

• основи біоста-

тистики; 

• методи стати-

стичного 

аналізу; 

• представлення 

результатів 

статистичної 

обробки да-

них. 

Вміти: 

• обґрунтовува-

ти розмір 

вибірки;  

• формулювати 

статистичні 

гіпотези; 

• адекватно ви-

користовувати 

методи стати-

стичного 

аналізу.  

Обґрунто-

вувати обрані 

методи 

аналізу та 

обговорювати 

отримані дані. 

• Відповідаль-

ність за прове-

дення аналізу 

даних. 

• Отримання до-

стовірних та 

відтворюваних 

результатів. 

• Запобігання 

шахрайства при 

обробці даних. 

7. Здатність до 

впровадження 

нових знань (на-

укових даних) в 

науку, освіту та 

інші сектори 

суспільства. 

Знати: 

• технологію 

інформаційно-

патентного 

пошуку; 

• основи 

авторського 

права; 

• етапи та 

принципи 

реєстрації 

авторського 

права; 

• технологію 

отримання 

патенту. 

Вміти: 

•  проводити 

патентно-

інформаційний 

пошук; 

•  реєструвати 

право інтелек-

туальної влас-

ності; 

•  впроваджува-

ти наукові до-

сягнення у 

навчальний та 

лікувальний 

процеси. 

• Комуніка-

ції та дис-

кусії з 

фахівцями в 

певній га-

лузі науко-

вої діяль-

ності. 

• Адаптувати 

результати 

наукових 

досліджень 

до освіт-ніх 

програм та 

навчального 

процесу. 

• Відповідальне 

патентування. 

• Регулярне онов-

лення освітніх 

програм та 

змісту навчання. 

8. Здатність пред-

ставлення ре-

зультатів науко-

вих досліджень 

в усній і пись-

мовій мові 

відповідно до 

національних та 

міжнародних 

стандартів 

Знати: 

• технологію 

презентації да-

них у виді по-

стерів та пре-

зентацій; 

• технологію 

написання ста-

тей у націо-

нальні наукові 

видання; 

• вимоги та 

технологія 

написання 

статті до 

міжнародного 

рецензованого 

видання; 

Вміти: 

• працюва

тив Power Point, 

Prezi, Adobe 

Photoshop, Ado-

be Reader; 

• підготу-

вати презента-

цію; 

•  підготу-

вати усну до-

повідь; 

•  написа-

ти статтю 

відповідно до 

вимог науково-

го видання. 

• Академічна 

доброчес-

ність. 

• Спілкування 

з рецензен-

тами та ре-

дакцією 

журналу. 

• Аргументу-

вати, кри-

тично 

оцінювати 

результати 

досліджень, 

дискутувати 

з наукових 

проблем. 

• Відповідаль-

ність за резуль-

тати наукового 

дослідження.  

• Запобігання 

плагіату та  

фальсифікаціям.  
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• перелік ви-

дань що ін-

дексуються у 

Scopus Web of 

Science; 

• стандарти 

оформлення 

наукових робіт. 

 

9. Здатність до 

організації та 

реалізації педа-

гогічної діяль-

ності 

Знати: 

• стандарти ви-

щої освіти за 

спеціальніс-

тю; 

• основи педа-

гогіки;  

• дидактичні 

основи про-

блемного  на-

вчання;  

• компетентніс-

тний підхід 

при проекту-

ванні та реалі-

зації освітньої 

діяльності; 

• форми органі-

зації навчаль-

но-

пізнавальної 

діяльності; 

• принципи 

студент-

орієнтованого 

навчання; 

• програму та 

зміст дисци-

пліни, що бу-

де викладати-

ся. 

Вміти: 

• формулювати 

цілі навчання та 

способи х дося-

гнення; 

• грамотно 

визначати зміст 

навчання та 

форми контро-

лю;  

• застосовува-

ти новітні педа-

гогічні техноло-

гії; 

• моніторува-

ти та управляти 

процесом нав-

чання; 

• використо-

вувати сучасні 

інформаційні 

технології для 

оптимізації нав-

чання. 

 

• Володіння 

основами 

дидактики, 

риторики, 

аргумента-

ції. 

• Застосуван-

ня методів 

інтерактив-

ного нав-

чання . 

• Демон-

струвати 

лідерство та 

управляти. 

процесом 

навчання. 

 

• Набуття ора-

торської май-

стерності. 

• Лідерство.  

• Здатність до 

само оцінюван-

ня та непере-

ривного самов-

досконалення. 

• Відповідаль-

ність за ефек-

тивність нав-

чального про-

цесу. 

 

10

. 

Здатність до 

лідерства, ке-

рування колек-

тивом 

Знати: 

• теорію ко-

мунікацій; 

• механізми 

ефективного 

управління; 

• психологію 

лідерства. 

Вміти: 

• формувати 

ефективні ко-

мунікації; 

• керувати ко-

лективом. 

Здатність до 

комунікацій 

та керування 

різними гру-

пами, вміння 

надихати та 

мотивувати 

студентів та 

колег.  

• Ініціативність.  

• Лідерство та 

здатність до ке-

рування.  

• Самореалізація 

11

. 

Дотримання 

етики та акаде-

мічної добро-

чесності 

Знати: 

• дослідницьку 

етику;  

• правові осно-

Вміти: 

• самостійно 

виконувати 

освітню та нау-

Доброчесне 

та 

відповідальне 

виконання 

освітньої та 

• Відповідаль-

ність за резуль-

тати діяльності.  

• Доброчесність, 
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Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

«Сучасна урологія»: 

1. Отримання знань з навчальної дисципліни обсягом 12 кредитів (360 годин).  

2. Складання заліків відповідно до навчального плану теоретичної підготовки (1-6 семестри).  

Результати навчання дисципліни «Сучасна урологія»: 

- усвідомлювати й розуміти загальні тенденції розвитку урології;  

- демонструвати знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, іс-

торії розвитку та сучасного стану наукових знань в урології, оволодіння термінологією з дос-

ліджуваного наукового напряму;  

- знати основи застосування елементів теоретичного та експериментального дослідження у 

професійній діяльності, демонструвати систематичне сприйняття та розуміння системи теоре-

тичних чи практичних знань в галузі дослідження;  

- створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, розширювати пере-

дові напрями галузі знань;  

- усвідомлення значущості та наявності потреби постійного удосконалення професійних знань, 

умінь, навичок та педагогічної майстерності;  

- демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного рів-

ню, самореалізації; 

- інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних техноло-

гій, критично мислити, застосовувати методи аналізу і синтезу, інтерпретувати, узагальнювати 

результати науково-дослідницької діяльності; 

- виявляти невирішені проблеми в урології, формулювати питання та визначати шляхи їх вирі-

шення; 

- критично використовувати наукові теорії та засвоєні теоретичні знання при розв’язанні прак-

тичних дослідницьких завдань, обирати й використовувати відповідні засоби для побудови 

дослідження;  

- здійснювати пошук інформації в науковій та методичній літературі, використовуючи різнома-

нітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси, архівні матеріали;  

- створювати та оприлюднювати наукові публікації в основних наукових журналах;  

- визначати завдання дослідницького пошуку та ефективно планувати час для отримання необ-

хідних результатів, організовувати й аналізувати свою дослідницько-пошукову діяльність;  

- удосконалювати свої педагогічні знання з метою їх творчого застосування в теорії й практиці 

навчання і виховання студентів; 

- представляти для обговорення результати своєї наукової роботи;  

- уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами взаємо-

дії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи власні 

інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситу-

ації;  

- брати участь у дискусіях із фахівцями в урології; 

- демонструвати етичну поведінку в дотриманні принципів наукового дослідження; 

- дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами; 

- дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих 

наукових результатів; 

ви авторського 

права; 

• принципи 

запобігання 

плагіату, фаль-

сифікацій та 

корупційних 

дій. 

кову діяльність;  

• викладати 

свої погляди; 

• приймати 

власні рішення; 

• використову-

вати інформа-

ційні технології 

для визначення 

ознак плагіату. 

наукової 

діяльності.  

Отримання 

довіри та по-

ваги серед 

колег та сту-

дентів. 

довіра та 

відповідальність 

за власні дії. 

• Запобігання 

плагіату,  фаль-

сифікаціям та 

корупційним 

діям. 
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- виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття рішень у різних си-

туаціях;  

- виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності. 

2. Опис навчальної дисципліни «Сучасна урологія» (анотація)  

Найменування показників  

Галузь знань, напрям підготов-

ки, освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної дис-

ципліни 

Кількість кредитів 12 

Галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» 

(шифр і назва галузі знань) 

Нормативна 

Модулів – 1 
Спеціальність: 

222 «Медицина 

(код і найменування спеціаль-

ності) 

Рік підготовки:2018-2022 

Змістових модулів – 8 1-3 

Загальна кількість годин - 

360 

Семестри: І-VI 

Лекції: 

Годин навчання: 

аудиторних – 100 

самостійної роботи студен-

та - 260 

Освітньо-науковий рівень: 

доктор філософії 

20 год. 

Практичні 

80 год. 

  
Самостійна робота 

260 год. 

  Вид контролю: заліки 

Примітка. Співвідношення кількості годин: аудиторних – 27,7 %, самостійна робота – 72,3 %. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Організація протидії захворюванню органів сечостатевої системи  в 

Україні та світі. 

Тема 1. Організація протидії захворюванню органів сечостатевої системи в Україні. 

Організація протидії захворюванню органів сечостатевої системи в Україні та світі, рекомен-

дації Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

 Тема 2. Чинна нормативна документація в Україні щодо захворювання захворюванню ор-

ганів сечостатевої системи. 

Змістовий модуль 2. Сучасні погляди та результати наукових досліджень патогенетич-

них механізмів розвитку захворювань органів сечостатевої системи в Україні та світі. 

Тема 3. Патогенетичні механізми розвитку захворюванню органів сечостатевої системи  

Сучасні погляди та результати наукових досліджень патогенетичних механізмів розвитку за-

хворювань органів сечостатевої системи в Україні та світі: біохімічні, імунологічні, молекулярно-

генетичні, імуногістохімічні зміни. 

Змістовий модуль 3. Сучасні методи діагностики захворювань органів сечостатевої сис-

теми та патогенетичних змін при ньому. 
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Тема 4. Сучасні методи діагностики захворювань органів сечостатевої системи. 

Лабораторні методи діагностики захворювань органів сечостатевої системи: молекулярно-

генетичні та ін. (сучасні погляди та результати наукових досліджень в Україні та світі). Мікробіоло-

гічні (сучасні погляди та результати наукових досліджень в Україні та світі). Інструментальні методи 

діагностики захворювань органів сечостатевої системи (сучасні погляди та результати наукових до-

сліджень в Україні та світі). Діагностика якості життя хворих на захворювання органів сечостатевої 

системи.  

Тема 5. Сучасні методи діагностики патогенетичних змін при захворюваннях органів се-

чостатевої системи. 

Сучасні методи діагностики патогенетичних змін при захворюваннях органів сечостатевої си-

стеми: біохімічні, імунологічні, молекулярно-генетичні, імуногістохімічні зміни. Сучасні погляди та 

результати наукових досліджень в Україні та світі. 

Змістовий модуль 4. Сучасні методи лікування захворювань органів сечостатевої систе-

ми. 

Тема 6. Антибактеріальна терапія.  

Антибактеріальні препарати. Побічні реакції на антибактеріальні препарати. Тактика ведення 

хворих на захворювання органів сечостатевої системи згідно до клінічних протоколів МОЗ України. 

Результати наукових досліджень в Україні та світі щодо дослідження механізмів розвитку побічних 

реакцій на антибактеріальні препарати. Результати клінічних іспитів нових антибактеріальних препа-

ратів та досвід їх застосування у світі. 

Тема 7. Патогенетична терапія захворювань органів сечостатевої системи. 

Сучасні погляди на застосування патогенетичної терапії у хворих на захворювання органів се-

чостатевої системи в Україні та світі. Результати наукових досліджень в Україні та світі щодо за-

стосування патогенетичної терапії у хворих на захворювання органів сечостатевої системи з метою 

корекції змін в патогенетичних ланках розвитку специфічного захворювання.  

 

Змістовий модуль 5. Ускладнення захворювань органів сечостатевої системи. 

Тема 8. Сучасний стан проблеми ускладнень захворювань органів сечостатевої системи в 

Україні та світі. 

Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики та лікування усклад-

нень захворювань органів сечостатевої системи: анурія, хронічна ниркова недостатність, гостра го-

стра ниркова недостатність, гостра затримка сечі, хронічна затримка сечі, макрогематурія. Тактика 

ведення хворих на захворювання органів сечостатевої системи з його ускладненнями в Україні та 

світі. 

Змістовий модуль 6. Бактеріальна інфекція. 

Тема 9. Сучасний стан проблеми бактеріальної інфекції захворювань органів сечостате-

вої системи в Україні та світі.  

Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики та лікування бактеріа-

льної інфекції в Україні та світі. Тактика ведення хворих на бактеріальні інфекції захворювань ор-

ганів сечостатевої системи в Україні та світі.  

Змістовий модуль 7. Антибактеріальна резистентність. 

Тема 10. Сучасний стан проблеми антибактеріальної резистентності захворювань органів 

сечостатевої системи в Україні та світі.  
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Сучасні погляди та результати наукових досліджень щодо діагностики та лікування антибак-

теріальної резистентності захворювань органів сечостатевої системи в Україні та світі. Тактика ве-

дення хворих на антибактеріальну резистентність захворювань органів сечостатевої системи в 

Україні та світі.  

Змістовий модуль 8. Паліативна допомога хворим на захворювання органів сечостатевої 

системи. 

Тема 11. Система паліативної допомоги хворим на антибактеріальну резистентність 

захворювань органів сечостатевої системи в Україні та світі. 

Система паліативної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та 

соціальні аспекти. Нормативна база щодо паліативної допомоги, що надається за медичними пока-

заннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. 

Система паліативної допомоги в світі. Тактика ведення паліативних хворих на захворювання органів 

сечостатевої системи в Україні та світі. Особливості ведення інкурабельних пацієнтів з захворюван-

нями органів сечостатевої системи при поєднанні з ВІЛ-інфекцією, вірусними гепатитами В чи С. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

 і тем 

Кількість годин 

усього  
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1-й рік навчання 

І семестр 

Змістовий модуль 1.Організація протидії захворюванню сечовивідних шляхів в 

Україні та світі 

Тема 1. Організація протидії захворюванню 

захворюванню сечовивідних шляхів в 

Україні 

11 2 4   5 

Тема 2. Чинна нормативна документація в 

Україні щодо захворювання на захворювання 

сечовивідних шляхів 

7  2   5 

Змістовий модуль 2.Сучасні погляди та результати наукових досліджень патогенетич-

них механізмів розвитку захворювань сечовивідних шляхів в Україні та світі 

Тема 3. Патогенетичні механізми розвитку 

захворювань сечовивідних шляхів 
20 2 8   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, напи-

сання реферату 

13     13 

Опанування методами діагностики в Інсти-

туті урології України 
10     10 

Залік 1       

Всього годин за І семестр 61 4 14   43 
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ІІ семестр 

Змістовий модуль 3. Сучасні методи діагностики захворювань сечовивідних шляхів та 

патогенетичних змін при ньому 

Тема 4. Сучасні методи діагностики при за-

хворюваннях сечовивідних шляхів 
18 2 6   10 

Тема 5. Сучасні методи діагностики патоге-

нетичних змін при при захворюваннях сечо-

вивідних шляхів 

18 2 6   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, напи-

сання реферату 

13     13 

Опанування методами діагностики в Інсти-

туті урології України 
10     10 

Залік 2       

Всього годин за ІІ семестр 59 4 12   43 

2-й рік навчання 

ІІІ семестр 

Змістовий модуль 4. Сучасні методи лікування захворювань сечовивідних шляхів 

Тема 6. Антибактеріальна терапія за-

хворювань сечовивідних шляхів 
16 2 4   10 

Тема 7. Патогенетична терапія захворювань 

сечовивідних шляхів 
4  4    

Змістовий модуль 5. Ускладнення захворювань сечовивідних шляхів 

Тема 8. Сучасний стан проблеми ускладнень 

захворювань сечовивідних шляхів в Україні 

та світі 

18 2 6   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, напи-

сання реферату 

13     13 

Опанування методами діагностики в Інститу-

ті урології України 
10     10 

Залік 3       

Всього годин за ІІІ семестр 61 4 14   43 

 

VІ семестр 

Змістовий модуль 6. Сучасний стан проблеми інфекції при захворюваннях сечовивід-

них шляхів 

Тема 9. Сучасний стан проблеми сучасний 

стан проблеми інфекції при захворюваннях 
36 4 12   20 
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сечовивідних шляхів в Україні та світі 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, напи-

сання реферату 

13     13 

Опанування методами діагностики в Інститу-

ті урології України 

 

10     10 

Залік 4       

Всього годин за VІ семестр 59 4 12   43 

 

3-й рік навчання 

V семестр 

Змістовий модуль 7. Сучасний стан проблеми резистентних форм інфекцій при захво-

рюваннях сечовивідних шляхів. 

Тема 10. Сучасний стан проблеми резистент-

них форми інфекційпри захворюваннях сечо-

вивідних шляхів в Україні та світі 

26 2 14   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, напи-

сання реферату 

24     24 

Опанування методами діагностики Інституті 

урології України 
10     10 

Залік 5       

Всього годин за V семестр 60 2 14   44 

VІ семестр 

Змістовий модуль 8. Паліативна допомога хворим при захворюваннях сечовивідних  

шляхів 

Тема 11. Система паліативної допомоги хво-

рим при захворювання хсечовивідних шляхів 

в Україні та світі 

26 2 14   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, напи-

сання реферату 

24     24 

Опанування методами діагностики в Інститу-

ті урології України 
10     10 

Залік 6       

Всього годин за VІ семестр 60 2 14   44 

Усього годин  360 20 80   260 
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4. Теми лекцій 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Організація протидії на захворювання сечовивідних шляхів в Україні 

та світі. 
2 

2 Патогенетичні механізми розвитку захворювань сечовивідних шляхів 2 

3 Сучасні методи діагностики захворювань сечовивідних шляхів 2 

4 
Сучасні методи діагностики патогенетичних змін при захворюваннях 

сечовивідних шляхів 
2 

5 

Сучасні методи лікування тзахворювань сечовивідних шляхів. Анти-

бактеріальна терапія. Патогенетична терапія захворювань сечовивід-

них шляхів 

2 

6 Ускладнення захворювань сечовивідних шляхів 2 

7 Резистентність інфекцій при захворюваннях сечовивідних шляхів 4 

8 
Сучасний стан проблеми резистентних форм інфекційпри захворю-

ваннях сечовивідних шляхів в Україні та світі 
2 

9 Паліативна допомога хворим при захворюванняхсечовивідних шляхів. 2 

 РАЗОМ 20 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Організація протидії захворюванню сечовивідних шляхів в Україні. 4 

2 
Чинна нормативна документація в Україні щодо захворювання сечо-

вивідних шляхів.. 
2 

3 Патогенетичні механізми розвитку захворювань сечовивідних шляхів. 8 

4 Сучасні методи діагностики захворювань сечовивідних шляхів. 6 

5 
Сучасні методи діагностики патогенетичних змін при захворюваннях 

сечовивідних шляхів. 
6 

6 Антибактеріальна терапія. 4 

7 Патогенетична терапія при захворюваннях сечовивідних шляхів. 4 

8 
Сучасний стан проблеми ускладнень при захворюваннях сечовивід-

них шляхівв Україні та світі. 
6 

9 
Сучасний стан проблеми інфекцій сечостатевих органів в Україні та 

світі. 
12 
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10 
Сучасний стан проблеми антибактеріальної резистентності при за-

хворюваннях сечовивідних шляхів в Україні та світі. 
14 

11 
Система паліативної допомоги хворим при захворюваннях сечовивід-

них шляхів в Україні та світі. 
14 

 РАЗОМ 80 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Організація протидії захворюванню при захворюваннях сечовивід-

них шляхів в Україні. 
5 

2 Чинна нормативна документація в Україні щодо захворювання при 

захворюваннях сечовивідних шляхів. 
5 

3 Патогенетичні механізми розвитку при захворюваннях сечовивідних 

шляхів. 
10 

4 Сучасні методи діагностики при захворюванняхсечовивідних 

шляхів. 
10 

5 Сучасні методи діагностики патогенетичних змін при захворюваннях 

сечовивідних шляхів. 
10 

6 Антибактеріальна терапія. 10 

7 Сучасний стан проблеми ускладнень при захворюваннях сечовивід-

них шляхів Україні та світі. 
10 

8 Сучасний стан проблеми інфекцій сечостатевих органів в Україні та 

світі. 
20 

9 Сучасний стан проблеми антибактеріальної резистентностіпри за-

хворюваннях сечовивідних шляхів в Україні та світі. 
10 

10 Система паліативної допомоги хворим при захворюваннях сечови-

відних шляхів в Україні та світі. 
10 

11 Вивчення та аналіз наукової літератури за темою дисертаційного 

досліджен-ня, написання реферату. 
100 

12 Опанування методами діагностики у відділі інституту урології Укра-

їни. 
20 

13 Опанування методами діагностики у відділі у відділі інституту раку 

України. 
20 

14 Опанування методами діагностики в лабораторії імуногістохімії Ін-

ституту патології людини 
20 

 РАЗОМ 260 

 

7. Індивідуальні завдання  
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1. Підготовка до друку навчально-методичного посібника та комплекту тестових завдань за 

одним з розділів дисципліни «Сучасна урологія». 

8. Методи навчання  

Видами навчальних занять з дисципліни «Сучасна урололгія»  є:  

а) лекції,  

б) практичні заняття із використанням комп’ютерної техніки,  

в) самостійна робота аспірантів,  

г) індивідуальні консультації; 

д) дистанційне навчання (залученням аспірантів до міжнародно визнаних курсів та освітніх 

ресурсів).  

9. Методи контролю  

При оцінюванні успішності здобувачів застосовується Інструкція з методики оцінювання 

успішності студентів, яку перезатверджено згідно Наказу від 06.08.2020 р. № 298 «Про організацію 

освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році». 

 Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні кожного модуля, стано-

вить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. Підсумковий контроль 

здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з моду-

ля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати контроль 

теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при 

складанні підсумкового модульного контролю, становить 80. Підсумковий контроль вважається за-

рахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 балів. 

 Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає 

фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, 

якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 максимальних 

балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). Бали за поточну успішність 

прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною чотирибальною системою неза-

лежно від кількості занять в модулі. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методич-

ною розробкою для запланованої теми. Остаточна конвертація середньої арифметичної кількості 

балів проводиться перед підсумковим модульним контролем відповідно наступної таблиці: 

 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 
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4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

3,0 60 

 

Поточна перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної інформації про зміст і ха-

рактер досягнення аспірантів у навчальному процесі, а також про успішність викладання. Перевірка 

може здійснюватися в усній, письмовій та практичних формах. Об’єктом оцінювання можуть висту-

пати: результати написання тестових, ситуаційних, клінічних, розрахунково-аналітичних, творчих 

завдань; реферативні доповіді, участь у дискусії тощо. 

Залік здійснюється після завершення вивчення всіх тем семестру на останньому контрольно-

му занятті. До підсумкового контролю допускаються аспіранти, які відвідали усі передбачені нав-

чальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, 

не меншу за мінімальну.    

Програма заліку включає обов’язкову і варіативну частини.  

Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Сучасна урологія»  

та складається з виконання завдань різних типів:  
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3. теоретичне завдання передбачає письмову відповідь на теоретичні питання, що стосуються 

етіології, патогенезу, діагностики та лікування захворювань сечостатевих органів, що дає 

можливість оцінити теоретичний рівень професійної підготовки за спеціальністю;  

4. аналітичне завдання – це письмове розв’язання комплексного ситуаційного завдання, а саме 

аналіз клінічного випадку пацієнта, за результатами якого формується розгорнуте аналітичне 

заключення – постановка діагнозу, розробка схеми додаткового обстеження з аналізом отри-

маних результатів лабораторних і інструментальних досліджень, та призначення лікування 

пацієнту (відповідно до напряму дослідження). 

Варіативна частина стосується наукових та практичних аспектів відповідно до обраного 

напряму дисертаційної роботи: 

5. методологічне завдання передбачає визначення та обґрунтування методологічних засад про-

ведення дослідження чи процедур за запропонованою темою, визначення дизайну досліджен-

ня. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні підсумкового конт-

ролю, становить 80 балів. Залік вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 

балів.  

10. Методичне забезпечення 

1. Лекції з дисципліни. 

2. Методичні розробки для викладачів з навчальних занять. 

3. Методичні розробки для аспірантів з навчальних занять. 

4. Методичні розробки для аспірантів із самостійної позааудиторної роботи. 

5. Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання: 

1.     Мультимедійні презентації лекцій: 

2. Рентгенологічний архів. 

3. Технічні засоби навчання: комп'ютер. 

 

11. Рекомендована література 

Основна (базова) 

1. Урологія. За ред. О.Ф. Возіанова, О.В. Люлько. Дніпропетровськ, 2010. 

2. Атлас-руководство по урологии. Под ред. А.Ф.Возианова, А.В. Люлько.-Днепропетровск,2008.-

Т.1,2,3. 

3. Урология. Под ред. Н.А. Лопаткина.-М.: Медицина,2005. 

4. Пасєчніков С.П. Урологія. Київ.- 2013. 

5. Дзюрак В.С.с соавт.  Частота  и  особенности клинического течения острого гнойного пиелонефри-

та.- Збірник наукових праць співробітників КМАПО  ім.П.Л.Шупика. Вип.11,кн.2,Київ,2002,с.606-

609. 

6. Дзюрак В.С.з спіавт. "Тести з урології".Збірник питань та тестових завдань для лікарів-інтернів та 

курсантів циклу спеціалізації за фахом "Урологія" Київ,2002. 

 

Допоміжна 

1.  Аляев Ю.Г., Крапивин А.А., Резекция почки при раке.-М.: Медицина,2001. 

2. Аляев Ю.Г., Григорян В.А., Султанова Е.А., Строков А.В., Безруков Е.А. Гидронефроз.-М.:2002. 

3. Камышан И.С. Руководство по туберкулезу урогенитальных органов.-К.-Нічлава,-2003.-496 с. 

4.  Мазо Е.Б.Гиперактивный мочевой пузырь.-М.: РГМУ.-2003. 

5. Матвеев Б.М., Бухаркин Б.В., Матвеев В.Б. Рак предстательной железы.-М.: -2010. 

6. Матвеев Б.М. Клиническая онкоурология.-М.,2013.  

7.Жила В.В.  с соавт. "Неотложные состояния в урологии." Скорая и неотложная мед. помощь"., под 

ред. И.С.Зозули и И. С. Чекмана. К.,"Здоров"я" 2002,  с.255. 

8. Переверзев А.С. Клиническая урогинекология. Х.,"Факт",2000. 

9. Перушков   А.И. Варикоцеле и некоторые вопросы мужского бесплодия.К.,"Спутник-1", 2002. 

10. Тиктинский О.Л. Мочекаменная болезнь.-С.-Пб: Питер,2000.-384 с. 

11.Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз : навчальний посібник для студентів ви-

щих для студентів вищих навчальних медичних закладів ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів за 
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спеціальностями «фтизіатрія», «загальна практика – сімейна медицина», «внутрішні хвороби», «ін-

фекційні хвороби» / Ю.І. Фещенко, В.М. Князевич, О.М. Разнатовська, Н.А. Гріцова. – Всеукраїнське 

спеціалізоване видавництво «Медицина». – Київ, 2017. – 126 с. 

12. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високос-

пеціалізованої) медичної допомоги: наказ МОЗ України № 620 від 04.09.2014 р. –70 с. 

13. Профілактика післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих / Ю. І. Фещенко 

[та ін.] // Київ : ТОВ Видавництво «ЛОГОС», 2017. - 24 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1.Основна і додаткова література по урології. 

2.Наукові журнали «Урологія», «Запорізький медичний журнал». 

3.Дисертаційні роботи по урології. 

4.Архівні протоколи рентгенологічних, томографічних, ультразвукових досліджень хворих. 


