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КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

у сфері післядипломної освіти з підготовки в інтернатурі та підвищення 

кваліфікації зі спеціальності 222 Медицина, 

галузі знань 22 Охорона здоров'я 
 

Концепція освітньої діяльності ПЗВО «Міжнародний Європейський 

Університет» (надалі МЄУ) у сфері післядипломної освіти з підготовки в інтернатурі 

та підвищення кваліфікації зі спеціальності 222 Медицина, галузі знань 22 Охорона 

здоров'я розроблена та сформована відповідно до Статуту МЄУ, Стратегії розвитку 

МЄУ, Концепції освітньої діяльності Університету, законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 року № 1187 

(у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 № 365), Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 року № 1341 «Національний класифікатор України: 

Класифікатор професій ДК 003:2010», Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), наказу МОЗ України від 22 

лютого 2019 року № 446, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 

2019 року за N 293/33264 «Деякі питання безперервного професійного розвитку 

лікарів» та наказу МОЗУ України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про затвердження 

Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію» (у 

редакції наказу МОЗ від 16 березня 2022 року № 493). 

Актуальність змісту підготовки у сфері післядипломної освіти в інтернатурі зі 

спеціальності  222 Медицина обумовлена: 

- системно-структурованою сучасними вимогами до рівня якості у сфері 

медичної післядипломної освіти відповідно до дескрипторів Національної рамки 

кваліфікацій;  

- соціальними, економічними, етичними, правовими особливостями та 

змінами в Україні та в усьому світі; 

- масштабністю та темпами перетворень у світі в галузі накопичення, передачі, 

використання інформації з питань медичної науки та практики;  

- інтенсифікацією міжнародного співробітництва в галузі медичної освіти: єдині 

системи оцінювання, створення інтерактивних мереж, мобільність студентів, 

викладачів та спеціалістів охорони здоров'я; 

-  створенням нових форм навчального середовища, безперервного 

професійного розвитку лікарів, починаючи від засобів дистанційної освіти до 

повноцінних «віртуальних» освітніх комплексів. 

Метою здійснення освітньої діяльності з підготовки у сфері післядипломної 

освіти є набуття і розвиток здобувачами післядипломної освіти компетенцій, які 

необхідні для реалізації якісної та ефективної самостійної професійної діяльності в 

умовах інтеграції вищої освіти України до Європейського простору та задля 

розбудови відкритого, інклюзивного і демократичного суспільства в Україні. 

Основні напрямки реалізації концепції освітньої діяльності у сфері 

післядипломної освіти МЄУ включають у себе наступні етапи: адаптацію 

компонентів спеціалізованих освітніх програм за спеціальністю 222 Медицина у 



галузі знань 22 Охорона здоров'я до вимог європейського та світового ринку; 

розробка та впровадження оцінювання рівня практичних навиків і оцінювання 

професійних компетентностей здобувачів післядипломної освіти шляхом проведення 

ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК-3 з подальшою атестацією для визначення 

знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» з відповідного 

фаху; забезпечення розвитку системи безперервного процесу навчання та постійного 

вдосконалення професійних компетентностей лікарів, що дає їм змогу підтримувати 

та/або покращувати стандарти професійної діяльності; створенням умов для 

реалізації і гармонізації суміжних освітніх програм закладів вищої медичної освіти 

України та зарубіжного простору. 

 

Галузь знань: 22 Охорона здоров'я, 

Код та найменування спеціальності: 222 Медицина 

Рівень освіти: післядипломна освіта для осіб з вищою освітою з підготовки лікаря-

спеціаліста з відповідної спеціальності в інтернатурі  

 

 

Програма підготовки в інтернатурі: 

«АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ» 

 

Програма підготовки в інтернатурі з анестезіології та інтенсивної терапії – 

єдиний комплекс освітніх та практичних компонентів, спланованих і організованих 

закладами вищої освіти і базами стажування з метою забезпечення набуття лікарями-

інтернами компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації лікаря-

спеціаліста, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом, який 

ґрунтується на академічній доброчесності, медичній етиці та деонтології, доказовій 

медицині. 

Основним завданням інтернатури є підвищення теоретичних знань в галузі 

анестезіології та інтенсивної терапії, оволодіння основними методами загальної та 

регіонарної анестезії, методами анестезії в окремих галузях хірургії, методами 

інтенсивної терапії критичних станів, мануальними навичками лікаря-анестезіолога. 

Навчання включає в себе освітню та практичну підготовку. Освітня частина 

інтернатури проводиться в Університеті, а практична – на базі стажування лікарів-

інтернів. 

 
Складник системи освіти Освіта дорослих, післядипломна освіта у сфері охорони 

здоров’я, спеціалізація (первинна) 

Кваліфікація Професійна кваліфікація «Лікар-спеціаліст» 

Вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за 

освітніми програмами відповідної 

спеціальності, та їх результатів 

навчання 

Диплом магістра (спеціаліста – для випускників до 2021 

року) у галузі знань 22 – «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю «Медицина», «Лікувальна справа»  

Форма проходження інтернатури Очна 

Мова (и)  Українська 

Академічні права інтерна Безперервний професійний розвиток. Можлива 



подальша підготовка на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти. Робочі місця у закладах охорони 

здоров’я, самостійне працевлаштування 

Моніторинг та оцінювання Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про 

затвердження Положення про інтернатуру та вторинну 

лікарську (провізорську) спеціалізацію».   

Освітня частина інтернатури – щорічний проміжний та 

підсумковий контроль у формі атестації для визначення 

знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-

спеціаліст», спеціалізація «анестезіологія та інтенсивна 

терапія». 

Рівень оволодіння практичними 

навичками 

Для кожної компетенції практичні навички 

визначаються в діапазоні від «А» до «D»:  

А: Знає, описує.  

В: Виконує, демонструє під наглядом.  

С: Виконує, демонструє самостійно.  

D: Виконує, вчить або контролює інших у демонстрації та 

виконанні 

Обсяг програми Тривалість підготовки в інтернатурі: 33 місяці (5148 

годин) (171,6 кредитів ECTS).  

Освітня частина: (заклади вищої або післядипломної 

освіти) 9 місяців (1404 години, 46,8 кредити ECTS), три 

місяці щорічно (15,6 кредитів ECTS на рік).  

Практична частина: (бази стажування) 24 місяці (3744 

год.) 

 

Освітня частина 

(забезпечується кафедрами Університету) 
 

Компоненти освітньої програми (освітні, 

практичні) 

Засоби провадження освітньої діяльності 

(матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що 

знаходяться у користуванні для провадження 

освітньої діяльності) 

Менеджмент супутніх захворювань, оцінка 

та підготовка пацієнтів 

Лабораторія 1.  

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Каталка медична Sprint 100 (1 шт.);  

Ліжко медичне Eleganza 2 (1 шт.) 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Апарат для УВЧ -Терапії переносний УВЧ-66 – 1 

шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Молоток неврологічний МНК – 6 шт. 

Ліхтарик медичний – 1 шт. 

 

Інтраопераційний догляд за хворими та 

методи анестезії 

Лабораторія 2. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Насос інфузійний Infusomat Space (1 шт.);  

Автоматичний тонометр LD 23 А – 1 шт. 



Механічний тонометр LD -70 NR – 2 шт. 

Догляд за пацієнтами після операції та 

лікування гострого болю 

Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Штатив медичний на 4 колесах-2 шт 

Підставка-штатив для ін’єкцій -1 шт. 

Набір штатив та ємності для ліків -1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Невідкладна медицина: управління 

критичними станами, включаючи травми та 

опіки 

Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з ручним 

приводом «БІОМЕД» (2 шт.);  

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Апарат для УВЧ -Терапії переносний УВЧ-66 – 1 

шт. 

Апарат ДАРСОНВАЛЬ КОРОНА – С – 1шт.  

Набір для хірургічних вправ -1 шт. 

Тренажер СЛР з функцією оцінювання – 1 шт. 

Медична та периопераційна допомога 

важкохворим; загальна інтенсивна терапія 

Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Набір імітатор поранень і поразок -1 шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з ручним 

приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

Практичні анестезіологічні 

процедури;інвазивні методи та методи 

візуалізації; регіонарні блоки 

Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Штатив медичний на 4 колесах-2 шт 

Підставка-штатив для ін’єкцій -1 шт. 

Набір штатив та ємності для ліків -1 шт. 

Мультимедійний проектор EPSON mod EB-X400 – 

1 шт; 

Підвісний екран для проектора – 1 шт, 

Якість, безпека, управління та економіка 

охорони здоров'я 

Комп’ютерна лабораторія № 5  
Ноутбук ACER ASPIRE 5т - 14 шт.,  

Ноутбук ACER ASPIRE 5т  – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS QUEST 

– 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Принтер 3D Creality – 1 шт. 

Анестезіологічні нетехнічні навички 

(ANTS) 

Лабораторія 2.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 шт. 

Автоматичний тонометр LD 23 А – 1 шт. 



Механічний тонометр LD -70 NR – 2 шт. 

Професіоналізм та етика 

Комп’ютерна лабораторія № 5  

Ноутбук ACER ASPIRE 5т - 14 шт.,  

Ноутбук ACER ASPIRE 5т  – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS QUEST 

– 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Принтер 3D Creality – 1 шт. 

Освіта, самостійне навчання, дослідження. 

Комп’ютерна лабораторія № 5 

Ноутбук ACER ASPIRE 5т - 14 шт.,  

Ноутбук ACER ASPIRE 5т  – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS QUEST 

– 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Принтер 3D Creality – 1 шт. 

Акушерська анестезіологія 

Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Набір імітатор поранень і поразок -1 шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з ручним 

приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Лабораторія 2.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Модель жіночого тазу, 2 частини – 1 шт. 

Модель скелета тазу жіночого – 1 шт. 

ЛОН 200 Лоток ниркоподібний нержавіючий  

200*105*30мм – 2 шт. 

Динамометр лабораторний 5Н – 2 шт. 

Т006 Стетоскоп акушерський дерев’яний – 1 шт. 

Управління дихальними шляхами 

Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Інгалятор ультразвуковий індивідуальний – 1 шт. 

Інгалятор (небулайзер) «РОТОР» («Мусон») – 1 

шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з ручним 

приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний театр» 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» - 

2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Навчальні стенди: 

Дихальна система 

Легені: вигляд з медіального боку 



Лімфатичні судини і вузли легені 

Торакальна та кардіальна анестезіологія. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний театр» 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» - 

2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Навчальні стенди: 

Дихальна система 

Легені: вигляд з медіального боку 

Лімфатичні судини і вузли легені 

Серце 

Серцево-судинна система 

Нейроанестезіологія. 

Лабораторія 1 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дорослого – 1 шт. 

Молоток неврологічний МНК – 6 шт. 

Муляж руки людини – 2 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний театр» 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» - 
2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Навчальні стенди: 

Нервова система 

Череп 

Череп: вид збоку 

Дитяча анестезіологія. 

Лабораторія 1 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Муляж руки людини – 2 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Лабораторія 2.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 шт. 

Кушетка медична з регульованим підголівником 

КРП – 4 шт. 

Столик інструментальний СІ-5 – 2 шт. 

Модель судинного доступу – 1 шт. 

Набір для дорослих +педіатрія 2,5 В1 рукоятка +7 

клинків Міллер С/Макінтош С КаWe -1 шт. 

Анестезіологія в окремих 

галузях/амбулаторна анестезіологія 

Лабораторія 1 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Муляж руки людини – 2 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 



Апарат для УВЧ -Терапії переносний УВЧ-66 – 1 

шт. 

Апарат ДАРСОНВАЛЬ КОРОНА – С – 1шт. 

Лабораторія 2.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 шт. 

Кушетка медична з регульованим підголівником 

КРП – 4 шт. 

Столик інструментальний СІ-5 – 2 шт. 

Модель судинного доступу – 1 шт. 

Набір для дорослих +педіатрія 2,5 В1 рукоятка +7 

клинків Міллер С/Макінтош С КаWe -1 шт. 

Багатопрофільне лікування болю 

Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Столик інструментальний – 1 шт. 

Набір штатив та ємності для ліків -1 шт. 

Штатив медичний на 4 колесах-2 шт 

Підставка-штатив для ін’єкцій -1 шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дорослого – 1 шт. 

Симулятор LF00994-1721-1 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний ШДВ-П 

– 2 шт. 

ЛОН 200 Лоток ниркоподібний нержавіючий  

200*105*30мм – 2 шт. 

Динамометр лабораторний 5Н – 2 шт. 

Набір для дорослих +педіатрія 2,5 В1 рукоятка +7 

клинків Міллер С/Макінтош С КаWe -1 шт. 

Мультимедійний проектор EPSON mod EB-X400 – 

1 шт; 

Підвісний екран для проектора – 1 шт,  

Ноутбук для викладача ASUS VIVOBOOK – 1 шт 

Додаткові компоненти 

Медицина невідкладних станів 

Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Столик інструментальний – 1 шт. 

Набір штатив та ємності для ліків -1 шт. 

Штатив медичний на 4 колесах-2 шт 

Підставка-штатив для ін’єкцій -1 шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дорослого – 1 шт. 

Симулятор LF00994-1721-1 шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Набір імітатор поранень і поразок -1 шт. 

Тренажер СЛР з функцією оцінювання – 1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

 

 



 

 

Практична частина 
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 

року № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську 

(провізорську) спеціалізацію» (у редакції наказу МОЗ України від 16 березня 2022 

року № 493) набуття практичних навичок забезпечується базами стажування. Для 

лікарів-інтернів програми підготовки в інтернатурі «Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» Університетом пропонуються наступні бази стажування: ДУ «Національний 

інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, ДУ 

«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН 

України», Київська міська клінічна лікарня №9, ТОВ «Гармонія краси», ТОВ 

«Гармонія здоров’я», ТОВ «КЛІНІКА 311» Клініка доктора Валіхновського), ТОВ 

«Майдерм». 
 

Ресурсне забезпечення реалізації програми підготовки в інтернатурі 

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» 

Відповідно до технологічних вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 

№365 (додаток 24) ресурсне забезпечення реалізації програми передбачає навчальні 

приміщення, клінічні бази стажування. Освітня частина ОП, що реалізується у 

навчальних приміщеннях Університету, забезпечується відповідними засобами 

провадження освітньої діяльності в обсязі, достатньому для виконання програми 

підготовки в інтернатурі «Анестезіологія та інтенсивна терапія»: матеріальні, 

нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться в користуванні Університету: а саме 

інструктивно-практичні матеріали, рекомендації, відеолекції, інформаційно-освітні 

ресурси інтернету (ZOOM, MOODLE), симулятори тощо. Набуття практичних 

навичок забезпечується з використанням відповідних засобів провадження, які 

знаходяться у користуванні баз стажування лікарів-інтернів: ДУ «Національний 

інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, ДУ 

«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН 

України», Київська міська клінічна лікарня №9, ТОВ «Гармонія краси», ТОВ 

«Гармонія здоров’я», ТОВ «КЛІНІКА 311» Клініка доктора Валіхновського), ТОВ 

«Майдерм».  
- кадрове забезпечення - відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови 

КМУ від 24.03.2021 №365 (додаток 22), освітній процес за програмою підготовки  в 

інтернатурі «Анестезіологія та інтенсивна терапія » здійснюють висококваліфіковані 

науково-педагогічні працівники ПЗВО «Міжнародний європейський університет», 

які мають вищу освіту за фахом, відповідний науковий ступінь та вчене звання, 

великий досвід у професійній діяльності, практичну частину забезпечують лікарі-

практики клінічних баз стажування; 

- матеріально-технічне забезпечення - відповідно до Технологічних вимог 
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щодо матеріально-технічного забезпечення Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 

№365 (додаток 23)) під час реалізації програми підготовки в інтернатурі 

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» для організації теоретичного навчання будуть 

використовуватися 2 лабораторії, загальною площею 134,0 кв.м., комп’ютерна 

лабораторія 5, площа якої складає 57,3 кв.м., спеціалізований кабінет 

«Анатомічний театр», площа якого складає 87,6 кв.м. обладнані сучасними 

навчально-тренувальними, симуляційними, мультимедійними засобами 

провадження освітньої діяльності, інтерактивними дошками Jam BOARD для 

демонстрації проведення операцій онлайн, окулярами віртуальної реальності 

OCULUS QUEST, ноутбуками ACER ASPIRE 5т, принтером 3D Creality. Загальна 

площа приміщень, які будуть використовуватися в освітньому процесі за програмою 

підготовки в інтернатурі «Анестезіологія та інтенсивна терапія » складає 278,9 кв.м. 

на 116 посадкових місць. Усі приміщення забезпечені WI-FI. Крім лабораторій 1, 2, 

комп’ютерної лабораторії №5, спеціалізованого кабінету «Анатомічний театр» для 

проведення теоретичної підготовки інтернів у межах освітньої складової програми, 

Університет уклав низку договорів з базами стажування, на яких забезпечується 

практична підготовка за програмою підготовки інтернів «Анестезіологія та 

інтенсивна терапія»: ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. 

Шалімова» НАМН України, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії 

імені М.М. Амосова НАМН України», Київська міська клінічна лікарня №9, ТОВ 

«Гармонія краси», ТОВ «Гармонія здоров’я», ТОВ «КЛІНІКА 311» Клініка доктора 

Валіхновського), ТОВ «Майдерм». 
 

Порядок оцінювання результатів навчання слухачів за програмою підготовки 

в інтернатурі «Анестезіологія та інтенсивна терапія» 

 

Діяльність системи забезпечення якості освітньої діяльності за освітніми 

програмами здійснюється через реалізацію системи внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності, яка включає поточний моніторинг діяльності здобувачів 

інтернатури, підсумкові контролі знань і практичних навичок упродовж навчання 

відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року 

№ 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську 

(провізорську) спеціалізацію», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 

серпня 2021 року за № 1081/36703 № 1254.  

Освітня частина інтернатури – щорічний проміжний та підсумковий контроль у 

формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання 

«лікар-спеціаліст», спеціалізація «анестезіологія та інтенсивна терапія».  

До атестації допускаються: 

 лікарі-інтерни, які повністю виконали навчальний план та програму підготовки в 

інтернатурі, а також успішно склали щорічні заліки, тестовий екзамен ліцензійного 

інтегрованого іспиту Крок-3; 
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 лікарі, що набувають вторинну спеціалізацію, які повністю виконали навчальний 

план та програму підготовки за програмою підготовки в інтернатурі «Анестезіологія 

та інтенсивна терапія». 

Атестація лікарів-інтернів здійснюється відповідно до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про затвердження 

Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію» (у 

редакції наказу МОЗ України від 16 березня 2022 року № 493) і включає: 

1) результати ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;  

2) іспит з оволодіння практичними навичками, після закінчення якого 

проводиться співбесіда зі спеціальності. 

 

Програма підготовки в інтернатурі: 

«ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ» 

Програма підготовки в інтернатурі «Внутрішні хвороби» передбачає вивчення 

основ внутрішньої медицини за розділами: кардіологія, ревматологія, гематологія, 

алергологія, гастроентерологія, ендокринологія, нефрологія, при цьому наголос 

робиться на вивченні етіології, патогенезу, клініки, сучасних аспектів діагностики, 

профілактики та лікування основних і найбільш розповсюджених захворювань у 

даних розділах внутрішньої медицини, необхідних для професійної діяльності лікаря. 

Програма спрямована на здобуття знань, навичок і вмінь, необхідних для 

впровадження у практичну медицину та інші сфери життя; вдосконалення 

професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері 

охорони здоров’я. 

Навчання включає в себе освітню та практичну підготовку. Освітня частина 

інтернатури проводиться в Університеті, а практична – на базі стажування лікарів-

інтернів. 

Завданням інтернатури за програмою «Внутрішні хвороби» є підвищення рівня 

практичної та теоретичної підготовки, удосконалення набутих професійних навичок 

лікарів-інтернів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом. 

 
Складник системи освіти Освіта дорослих, післядипломна освіта у сфері охорони 

здоров’я, спеціалізація (первинна) 

Кваліфікація Професійна кваліфікація «Лікар-спеціаліст» 

Вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за 

освітніми програмами відповідної 

спеціальності, та їх результатів 

навчання 

Диплом магістра (спеціаліста – для випускників до 2021 

року) у галузі знань 22 Охорона здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» («Лікувальна справа»)  

Форма проходження інтернатури Очна 

Мова (и)  Українська 

Академічні права інтерна Безперервний професійний розвиток. Можлива 

подальша підготовка на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти. Робочі місця у закладах охорони 

здоров’я, самостійне працевлаштування 

Моніторинг та оцінювання Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про 



затвердження Положення про інтернатуру та вторинну 

лікарську (провізорську) спеціалізацію».  

Освітня частина інтернатури – щорічний проміжний та 

підсумковий контроль у формі атестації для визначення 

знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-

спеціаліст», спеціалізація «внутрішні хвороби». 
Рівень оволодіння практичними 

навичками 

Для кожної компетенції практичні навички 

визначаються в діапазоні від «А» до «D»:  

А: Має знання, описує.  

В: Виконує, керує, демонструє під наглядом.  

С: Виконує, керує, демонструє самостійно.  

D: Вчить або контролює інших у виконанні, управлінні, 

демонстрації 

Обсяг програми Тривалість підготовки в інтернатурі: 22 місяці (3432 

годин) (114,4 кредитів ECTS).  

Освітня частина: (заклади вищої або післядипломної 

освіти) 6 місяців (936 години, 31,2 кредити ECTS).  

Практична частина: (бази стажування) 16 місяців (2496 

год., 83,2 кредитів ECTS) 

 

Освітня частина 

(забезпечується кафедрами Університету) 
 

Компоненти освітньої програми (освітні, 

практичні) 

Засоби провадження освітньої діяльності 

(матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, 

що знаходяться у користуванні для 

провадження освітньої діяльності) 

Організація терапевтичної допомоги 

населенню 

Лабораторія 2.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Каталка медична Sprint 100 (1 шт.);  

Ліжко медичне Eleganza 2 (1 шт.) 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Негатоскоп н-48 – 1 шт 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Термометр - 1 шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 



Хвороби органів дихання та професійні 

хвороби 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»:  

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник 

за ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) 

– 3 шт. 

Стетофонендоскоп – 1шт.  

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Дихальна система  

Легені: вигляд з медіального боку  

Лімфатичні судини і вузли легені 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Інгалятор ультразвуковий індивідуальний – 1 

шт. 

Інгалятор аерозольний (розпилювальний) – 1 

шт. 
Інгалятор (небулайзер) «РОТОР» («Мусон») – 1 

шт. 
Небулайзер – 1 шт. 

Спірометр – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Апарат для УВЧ -Терапії переносний УВЧ-66 

– 1 шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з ручним 

приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

Хвороби серцево-судинної системи 

Лабораторія 2  

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Модель серця людини, 2 частини – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності Oculus Quest 

2,64 Gb – 4 шт 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 

шт. 

Кушетка медична з регульованим 

підголівником КРП – 4 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний 

ШДВ-П – 2 шт. 

Автоматичний тонометр LD 23 А – 1 шт. 

Механічний тонометр LD -70 NR – 2 шт. 

Навчальна модель для СЛР дорослий «Профі», 

з контролем – 2 шт. 

Модель для інтубації удосконалена – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. для 



демонстрації проведення операцій онлайн  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 

3 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Серце 

Серцево-судинна система. 

Ревматичні хвороби 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 

3 шт. 

Негатоскоп н-48 – 1 шт 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Термометр - 1 шт. 

Тонометр – 1 шт.  

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

 

Хвороби органів травлення 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 

3 шт. 

Негатоскоп н-48 – 1 шт 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Навчальні стенди: 

Травна система 

Внутрішні органи людини 

Лімфатичні судини і вузли стравоходу 

Шлунок 

Перехід глотки у стравохід 

Клубово-сліпокишкова ділянка. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності Oculus Quest 

2,64 Gb – 4 шт. 

Модель травної системи – 1 шт. 



Хвороби нирок 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Внутрішні органи людини 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 

3 шт. 

Негатоскоп н-48 – 1 шт 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Термометр - 1 шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Будова нирок 

Лабораторія 1 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 
 

Клінічна алергологія 

Кабінет хімії: 

Моделі атомів зі стержнями для складання 

моделей молекул – 1 шт. 

Мікроскоп – 1 шт. 

Склянки з дозатором для зберігання розчинів, 

реактивів: з напівбілого скла (або пластмаси), 

30-50 мл з напівбілого скла, 250мл з темного 

скла, 30-50 мл з темного скла, 250 мл з нижнім 

тубусом, 1500 мл – 10шт. 

Періодична система елементів – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 

3 шт. 

Негатоскоп н-48 

Стетофонендоскоп – 1шт.  

Термометр - 1 шт. 

Гастроскоп – 1 шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Інгалятор аерозольний (розпилювальний) – 1 

шт. 

Інгалятор (небулайзер) «РОТОР» («Мусон») – 

1 шт. 

Небулайзер – 1 шт. 



Спірометр – 1 шт.  

Інгалятор (небулайзер) «РОТОР» («Мусон») – 

1 шт. 

Хвороби органів кровотворення 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Негатоскоп н-48 

Стетофонендоскоп – 1шт.  

Тонометр – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 

3 шт. 

Кабінет хімії: 

Термометр електронний – 5 шт 

Мікроскоп – 1 шт. 

Хроматограф газовий навчальний -1 шт.  

Штатив хімічний лабораторний - 5 шт. 

Штатив для демонстраційних пробірок -2 шт. 

Підставка для переливання реактивів 2 шт 

Окуляри захисні - 2 пари. 

Склянки з дозатором для зберігання розчинів, 

реактивів: з напівбілого скла (або пластмаси), 

30-50 мл з напівбілого скла, 250мл з темного 

скла, 30-50 мл з темного скла, 250 мл з 

нижнім тубусом, 1500 мл -10шт. 

Пробірки 5, 10, 15 мл – 50 шт. 

Хвороби ендокринної системи та обміну 

речовин 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 

3 шт. 

Негатоскоп н-48 

Стетофонендоскоп – 1шт.  

Тонометр – 1 шт. 

Глюкометр – 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Ендокринна система 

Додаткові компоненти 

Інтенсивна терапія. Невідкладні стани 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Апарат для УВЧ -Терапії переносний УВЧ-66 

– 1 шт. 



Апарат ДАРСОНВАЛЬ КОРОНА – С – 1шт. 

Аптечка транспортна Євростандарт-1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з ручним 

приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 

шт. 

Реанімаційний мішок для дорослих  HX-001-А 

– 1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний 

ШДВ-П – 2 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Модель для інтубації немовляти з легенями – 1 

шт. 

Комп’ютерна лабораторія № 5: 

Ноутбук ACER ASPIRE 5т - 14 шт.,  

Ноутбук ACER ASPIRE 5т  – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Принтер 3D Creality – 1 шт. 

Медицина надзвичайних ситуацій 

Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Симуляційний центр – 1 шт. 

Насос інфузійний Infusomat Space – 1 шт. 

Електрокардіограф МІДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Тренажер СЛР з функцією оцінювання – 1 шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з ручним 

приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

Штатив медичний на 4 колесах-2 шт 

Підставка-штатив для ін’єкцій -1 шт. 

Лабораторія 2.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 

шт. 

Реанімаційний мішок для дорослих  HX-001-А 

– 1 шт. 

Набір «Імітатори поражень і уражень» – 1 шт. 

Джут турнікет «Січ» – 1 шт. 

Джут для в/в маніпуляцій для дорослих 

APEXMED – 1 шт. 

Голка атравмована – 20 шт. 

Халат стерильний хірургічний –10  шт. 

Затискач Кохера прямий 200 мм – 3 шт. 

Затискач Кохера зігнутий 200 мм – 3 шт. 

Затискач Більрота прямий 200 мм – 2 шт. 

Затискач Більрота зігнутий 200 мм – 2 шт. 



Затискач Москіт – 4 шт. 

Ножиці очні зігнуті 100 мм – 4 шт. 

Голка колюча – 10шт. 

Голка ріжуча – 10 шт. 

Пінцет хірургічний 150, 200, 250 мм – 6шт. 

Пінцет анатомічний 150 мм – 3 шт. 

Затискач – 5 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Крючок Фарабефа 215 мм – 1 шт. 

Крючок 4-х зубий 1 шт. 

Автоматичний тонометр LD 23 А – 1 шт. 

Механічний тонометр LD -70 NR – 2 шт. 

Набір для дорослих +педіатрія 2,5 В1 рукоятка 

+7 клинків Міллер С/Макінтош С КаWe -1 шт. 

Інфекційні хвороби. Вірусні  гепатити. СНІД 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Цитометр проточний Cytomics FC 500 з 

універсальним блоком живлення в комплекті –  

1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний 

ШДВ-П – 2 шт. 

Джут для в/в маніпуляцій для дорослих 

APEXMED – 1 шт. 

Монітор пацієнта Vista 120 – 1 шт.  

Насос інфузійний Infusomat Space – 1 шт. 

Кабінет хімії 

Хроматограф газовий навчальний -1 шт.  

Штатив хімічний лабораторний - 5 шт. 

Гумове приладдя: пробки різних розмірів з 

отворами і без них шланги різних діаметрів 

груші балони для помпування повітря – 1 наб. 

Підставка для переливання реактивів 2 шт 

Рукавички гумові хімічно стійкі - 2 пари. 

Окуляри захисні - 2 пари. 

Сітки вогнетривкі - 1 наб. 

Паличка скляна - 60 шт. 

Промивалка пластмасова: 250 мл, 500 мл - 2 

шт. 

Крапельниця для одноразового дозування 

розчинів: з притертого піпеткою (Тернера) з 

носиком (Шустера) 1 компл. – 1 шт. 

Халат лабораторний бавовняний – 1шт. 

Фтизіатрія 

Лабораторія 1 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Інгалятор ультразвуковий індивідуальний – 1 

шт. 

Інгалятор (небулайзер) «РОТОР» («Мусон») – 

1 шт. 

Тренажер муляж-2 шт. 

Інгалятор аерозольний (розпилювальний) – 1 

шт. 

Апарат для УВЧ -Терапії переносний УВЧ-66 



– 1 шт. 

Комп’ютерна лабораторія № 3:  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

 

Практична частина 
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 

року № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську 

(провізорську) спеціалізацію» (у редакції наказу МОЗ України від 16 березня 2022 

року № 493) набуття практичних навичок забезпечується базами стажування. Для 

лікарів-інтернів програми підготовки в інтернатурі «Внутрішні хвороби» 

Університетом пропонуються наступні бази стажування: Київська міська клінічна 

лікарня №9, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. 

Шалімова» НАМН України, ПП «Медіан», ТОВ «Гармонія краси», ТОВ «Гармонія 

здоров’я», ТОВ «Майдерм», ТОВ «Універсум Клінік». 

Ресурсне забезпечення реалізації програми підготовки в інтернатурі 

«Внутрішні хвороби» 

Відповідно до технологічних вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 

№365 (додаток 24) ресурсне забезпечення реалізації програми передбачає навчальні 

приміщення, клінічні бази стажування. Освітня частина ОП, що реалізується у 

навчальних приміщеннях Університету, забезпечується відповідними засобами 

провадження освітньої діяльності в обсязі, достатньому для виконання програми 

підготовки в інтернатурі «Внутрішні хвороби»: матеріальні, нематеріальні та інші 

ресурси, що знаходяться в користуванні Університету: а саме інструктивно-

практичні матеріали, рекомендації, відеолекції, інформаційно-освітні ресурси 

інтернету (ZOOM, MOODLE), симуляційне обладнання тощо. Набуття практичних 

навичок забезпечується з використанням відповідних засобів провадження, які 

знаходяться у користуванні баз стажування лікарів-інтернів: Київська міська клінічна 

лікарня №9, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. 

Шалімова» НАМН України, ПП «Медіан», ТОВ «Гармонія краси», ТОВ «Гармонія 

здоров’я», ТОВ «Майдерм», ТОВ «Універсум Клінік».  

- кадрове забезпечення - відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови 

КМУ від 24.03.2021 №365 (додаток 22), освітній процес за програмою підготовки  в 

інтернатурі «Внутрішні хвороби» здійснюють висококваліфіковані науково-

педагогічні працівники ПЗВО «Міжнародний європейський університет», які мають 

вищу освіту за фахом, відповідний науковий ступінь та вчене звання, великий досвід 

у професійній діяльності, набуття практичних навичок забезпечують лікарі-практики 

баз стажування; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9


- матеріально-технічне забезпечення - відповідно до Технологічних вимог 

щодо матеріально-технічного забезпечення Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 

№365 (додаток 23)) під час реалізації програми підготовки в інтернатурі «Внутрішні 

хвороби» для організації теоретичного навчання будуть використовуватися 2 

лабораторії, загальною площею 134,0 кв.м., спеціалізований кабінет 

«Анатомічний театр», площа якого складає 87,6 кв.м., кабінет хімії площею 52,0 

кв.м., комп’ютерні лабораторії № 3 та № 5, загальна площа яких складає 114,6 

кв.м., обладнані сучасними навчально-тренувальними, симуляційними, 

мультимедійними засобами провадження освітньої діяльності, інтерактивними 

дошками Jam BOARD для демонстрації проведення операцій онлайн, окулярами 

віртуальної реальності OCULUS QUEST, ноутбуками ACER ASPIRE 5т, принтером 

3D Creality. Загальна площа приміщень, які будуть використовуватися в освітньому 

процесі за програмою підготовки в інтернатурі «Внутрішні хвороби» складає 388,2 

кв.м. на 161 посадкове місце. Усі приміщення забезпечені WI-FI. Крім лабораторій 

1, 2, комп’ютерних лабораторій №3 та №5, спеціалізованого кабінету «Анатомічний 

театр», кабінету хімії для проведення теоретичної підготовки інтернів у межах 

освітньої складової програми, Університет уклав низку договорів з клінічними 

базами, на яких забезпечується практична підготовка за програмою підготовки 

інтернів «Внутрішні хвороби»: Київська міська клінічна лікарня №9, ДУ 

«Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН 

України, ПП «Медіан», ТОВ «Гармонія краси», ТОВ «Гармонія здоров’я», ТОВ 

«Майдерм», ТОВ «Універсум Клінік». 

 

Порядок оцінювання результатів навчання слухачів за програмою підготовки 

в інтернатурі «Внутрішні хвороби» 

 

Діяльність системи забезпечення якості освітньої діяльності за освітніми 

програмами здійснюється через реалізацію системи внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності, яка включає поточний моніторинг діяльності здобувачів 

інтернатури, підсумкові контролі знань і практичних навичок упродовж навчання 

відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року 

№ 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську 

(провізорську) спеціалізацію», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 

серпня 2021 року за № 1081/36703 № 1254.  

Освітня частина інтернатури – щорічний проміжний та підсумковий контроль у 

формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання 

«лікар-спеціаліст», спеціалізація «внутрішні хвороби».  

До атестації допускаються: 

 лікарі-інтерни, які повністю виконали навчальний план та програму підготовки в 

інтернатурі, а також успішно склали щорічні заліки, тестовий екзамен ліцензійного 

інтегрованого іспиту Крок-3; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9


 лікарі, що набувають вторинну спеціалізацію, які повністю виконали навчальний 

план та програму підготовки за програмою підготовки в інтернатурі «Внутрішні 

хвороби». 

Атестація лікарів-інтернів здійснюється відповідно до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про затвердження 

Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію» (у 

редакції наказу МОЗ України від 16 березня 2022 року № 493) і включає: 

1) результати ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;  

2) іспит з оволодіння практичними навичками, після закінчення якого 

проводиться співбесіда зі спеціальності. 

 
 

Програма підготовки в інтернатурі: 
«ХІРУРГІЯ» 

Програма підготовки в інтернатурі «Хірургія» базується на сучасних наукових 

результатах і засадах доказової медицини у сфері хірургії. Програма забезпечує 

набуття та вдосконалення високого рівня знань та професійних навичок з питань 

діагностики та лікування основних хірургічних захворювань, оволодіння і засвоєння 

основних хірургічних навичок та етапів операційних втручань. Орієнтує на 

подальший розвиток, у рамках якого можлива подальша професійна та наукова 

кар’єра (теоретична та прикладна). Передбачає стажування і проходження практики 

у хірургічних відділеннях клінічних баз стажування. Орієнтована на застосування 

спеціальних інформаційних технологій (передачу медичної інформації, застосування 

експертних систем і баз даних) з метою оптимізації і підвищення ефективності 

діагностичного і лікувального процесу. Формує фахівців з новим клінічним 

мисленням, стратегічним стилем, здатних генерувати інноваційні технології, 

викладати, проводити дослідження у сфері   надання хірургічної допомоги. 

Програма спрямована на здобуття знань, навичок і вмінь, необхідних для 

впровадження у практичну медицину та інші сфери життя; вдосконалення 

професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері 

охорони здоров’я. 

Навчання включає в себе освітню та практичну підготовку. Освітня частина 

інтернатури проводиться в Університеті, а практична – на базах стажування лікарів-

інтернів. 
Складник системи освіти Освіта дорослих, післядипломна освіта у сфері охорони 

здоров’я, спеціалізація (первинна) 

Кваліфікація Професійна кваліфікація «Лікар-спеціаліст» 

Вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за 

освітніми програмами відповідної 

спеціальності, та їх результатів 

навчання 

Диплом магістра (спеціаліста – для випускників до 2021 

року) у галузі знань 22 – «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю «Медицина» («Лікувальна справа»)  

Форма проходження інтернатури Очна 

Мова (и)  Українська 

Академічні права інтерна Безперервний професійний розвиток. Можлива 

подальша підготовка на третьому (освітньо-науковому) 



рівні вищої освіти. Робочі місця у закладах охорони 

здоров’я, самостійне працевлаштування 

Моніторинг та оцінювання Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про 

затвердження Положення про інтернатуру та вторинну 

лікарську (провізорську) спеціалізацію». 

Освітня частина інтернатури – щорічний проміжний та 

підсумковий контроль у формі атестації для визначення 

знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-

спеціаліст», спеціалізація «хірургія» 

Рівень оволодіння практичними 

навичками 

Для кожної компетенції практичні навички 

визначаються в діапазоні від «А» до «С»:  

А: Має знання, описує.  

В: Асистує, демонструє під наглядом.  

С: Виконує, демонструє самостійно.  

Обсяг програми Тривалість підготовки в інтернатурі: 33 місяці (5148 

годин) (171,6 кредитів ECTS).  

Освітня частина: (заклади вищої або післядипломної 

освіти) 9 місяців (1404 години, 46,8 кредитів ECTS), три 

місяці щорічно (15,6 кредитів ECTS на рік).  

Практична частина: (бази стажування) 24 місяці (3744 

год., 124,8 кредитів ECTS) 

 

Освітня частина 

(забезпечується кафедрами Університету) 
 

Компоненти освітньої програми (освітні, 

практичні) 

Засоби провадження освітньої 

діяльності (матеріальні, нематеріальні та 

інші ресурси, що знаходяться у 

користуванні для провадження освітньої 

діяльності) 

Організація хірургічної допомоги населенню на 

сучасному етапі 

Лабораторія 2.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Каталка медична Sprint 100 (1 шт.);  

Ліжко медичне Eleganza 2 (1 шт.) 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Негатоскоп н-48 – 1 шт 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Термометр - 1 шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна 

терапія в хірургії 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Апарат для УВЧ -Терапії переносний 

УВЧ-66 – 1 шт. 

Апарат ДАРСОНВАЛЬ КОРОНА – С – 

1шт. 



Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з 

ручним приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

Муляж ягодичної частини – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Набір для хірургічних вправ -1 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний 

-1 шт. 

Реанімаційний мішок для дорослих  HX-

001-А – 1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний 

ШДВ-П – 2 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Модель для інтубації удосконалена – 1 шт. 

Модель для інтубації немовляти з легенями 

– 1 шт. 

Кушетка медична з регульованим 

підголівником КРП – 4 шт. 

Абдомінальна хірургія 

Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Симуляційний центр – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Набір для хірургічних вправ -1 шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Ящик з хірургічними інструментами-2 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

для демонстрації проведення операцій 

онлайн  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Гастроскоп – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Клубово-сліпокишкова ділянка 

Травна система 

Будова нирок 

Шлунок 

Печінка 

Поверхня печінки 

Проктологія 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

для демонстрації проведення операцій 



онлайн  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Гастроскоп – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Клубово-сліпокишкова ділянка  

Лабораторія 1 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Муляж ягодичної частини – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Набір для хірургічних вправ -1 шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Штатив медичний на 4 колесах-2 шт 

Підставка-штатив для ін’єкцій -1 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Модель скелета тазу чоловічого – 1 шт. 

Модель чоловічого тазу, 2 частини – 1 шт. 

Кушетка медична з регульованим 

підголівником КРП – 4 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний 

ШДВ-П – 2 шт. 

Модель судинного доступу – 1 шт. 

Мультимедійний проектор EPSON mod EB-

X400 – 1 шт; 

Підвісний екран для проектора – 1 шт,  

Ноутбук для викладача ASUS VIVOBOOK 

– 1 шт 

Хірургічні захворювання ендокринних органів 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

для демонстрації проведення операцій 

онлайн  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Ендокринна система 

Нервова система 

Лімфатичні судини і вузли легені 



Лімфатичні судини і вузли стравоходу 

Хірургічні захворювання судин 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Серцево-судинна система 

Лімфатичні судини і вузли легені 

Лімфатичні судини і вузли стравоходу 

Глюкометр – 1 шт. 

Гнійні хірургічні захворювання 

Лабораторія 1: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Набір препаратів Konus людське тіло: 

патологічні тканини – 100 шт. 

Набір препаратів Konus зоологія : людські 

та тваринні паразити – 100 шт. 

Набір препаратів Optima загальна біологія 

Е – 100 шт. 

Кабінет хімії: 

Мікроскоп – 1 шт. 

Штатив хімічний лабораторний - 5 шт. 

Штатив для демонстраційних пробірок -2 

шт.  

Штатив для пробірок – 5 шт.  

Тримач для пробірок - 5 шт. 

Пробірки 5, 10, 15 мл – 50 шт. 

Підставка для переливання реактивів 2 шт 

Рукавички гумові хімічно стійкі - 2 пари. 

Окуляри захисні - 2 пари. 

Амбулаторна хірургія 

Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Симуляційний центр – 1 шт. 

Муляж руки людини – 2 шт. 

Муляж ягодичної частини – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Тренажер СЛР з функцією оцінювання – 1 

шт. 

Ящик з хірургічними інструментами-2 шт. 

Торакальна хірургія 
Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»:  



Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Стетофонендоскоп – 1шт.  

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Дихальна система,  

Легені: вигляд з медіального боку, 

Лімфатичні судини і вузли легені 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Муляж руки людини – 2 шт. 

Муляж ягодичної частини – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Ящик з хірургічними інструментами-2 шт. 

Тренажер муляж-2 шт. 

Набір для хірургічних вправ -1 шт. 

Тренажер СЛР з функцією оцінювання – 1 

шт. 

Трансплантологія 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 
Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Муляж руки людини – 2 шт. 

Муляж ягодичної частини – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Ящик з хірургічними інструментами-2 шт. 

Тренажер муляж-2 шт. 

Набір для хірургічних вправ -1 шт. 

Тренажер СЛР з функцією оцінювання – 1 

шт. 
Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»:  

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 



Навчальні стенди: 

Скелет  

Серце 

Серцево-судинна система 

М’язова система 

Травна система 

Слухова система 

Будова ока 

Будова вуха 

Будова шкіри 

Будова нирок 

Внутрішні органи людини 

Дихальна система 

Легені: вигляд з медіального боку 

Лімфатичні судини і вузли легені 

Лімфатичні судини і вузли стравоходу 

Шлунок 

Перехід глотки у стравохід 

Печінка 

Поверхня печінки 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Каталка медична Sprint 100 – 1 шт. 

Ліжко медичне Eleganza 2 – 1 шт. 

Модель серця людини, 2 частини – 1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний 

ШДВ-П – 2 шт. 

Модель хребців – 3 шт. 

Автоматичний тонометр LD 23 А – 1 шт. 

Механічний тонометр LD -70 NR – 2 шт. 

Джут турнікет «Січ» – 1 шт. 

Джут для в/в маніпуляцій для дорослих 

APEXMED – 1 шт. 

Голка атравмована – 20 шт. 

Халат стерильний хірургічний –10  шт. 

Затискач Кохера прямий 200 мм – 3 шт. 

Затискач Кохера зігнутий 200 мм – 3 шт. 

Затискач Більрота прямий 200 мм – 2 шт. 

Затискач Більрота зігнутий 200 мм – 2 шт. 

Затискач Москіт – 4 шт. 

Ножиці очні зігнуті 100 мм – 4 шт. 

Голка колюча – 10шт. 

Голка ріжуча – 10 шт. 

Пінцет хірургічний 150, 200, 250 мм – 6шт. 

Пінцет анатомічний 150 мм – 3 шт. 

Затискач – 5 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Крючок Фарабефа 215 мм – 1 шт. 

Крючок 4-х зубий 1 шт. 



Модель для відпрацювання навичок 

крикотиреотмії – 1шт. 

Опіки та відмороження Лабораторія 1 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Муляж руки людини – 2 шт. 

Муляж шкіри –5 шт. 

Муляж ягодичної частини – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Набір імітатор поранень і поразок -1 шт. 

Ящик з хірургічними інструментами-2 шт. 

Тренажер муляж-2 шт. 

Лабораторія № 2:  

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Набір «Імітатори поражень і уражень» – 1 

шт. 

КСК-9 коробка стерилізаційна кругла – 2 

шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний 

ШДВ-П – 2 шт. 

ЛОН 200 Лоток ниркоподібний 

нержавіючий  200*105*30мм – 2 шт 

Халат стерильний хірургічний –10  шт. 

Модель ступні (зв’язки) – 1 шт. 

Хірургія серця та магістральних судин Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт.  

Глюкометр – 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Серцево-судинна система 

Лімфатичні судини і вузли легені 

Лімфатичні судини і вузли стравоходу 

Лабораторія 1: 
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 
Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Симуляційний центр – 1 шт. 

Муляж руки людини – 2 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Набір для хірургічних вправ -1 шт. 

Тренажер СЛР з функцією оцінювання – 1 

шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Набір імітатор поранень і поразок -1 шт. 



Ящик з хірургічними інструментами-2 шт. 

Невідкладна гінекологія Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Дзеркало гінекологічне – 3 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Стандартна модель скелета людини, 1,8 м 

– 2 шт. 

Модель жіночого тазу, 2 частини – 1 шт. 

Модель скелета тазу жіночого – 1 шт. 

Т006 Стетоскоп акушерський дерев’яний – 

1 шт. 

Автоматичний тонометр LD 23 А – 1 шт. 

Механічний тонометр LD -70 NR – 2 шт. 

Набір для дорослих +педіатрія 2,5 В1 

рукоятка +7 клинків Міллер С/Макінтош С 

КаWe -1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Термометр - 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Будова статевих органів жінки 

Невідкладна урологія Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Термометр - 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Будова статевих органів чоловіка 



Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Муляж ягодичної частини – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Ящик з хірургічними інструментами-2 шт. 

Тренажер муляж-2 шт. 

Дитяча хірургія Лабораторія 1 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Муляж ягодичної частини – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Ящик з хірургічними інструментами-2 шт. 

Тренажер муляж-2 шт 

Лабораторія 2.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Каталка медична Sprint 100 (1 шт.);  

Ліжко медичне Eleganza 2 (1 шт.) 

Набір для дорослих +педіатрія 2,5 В1 

рукоятка +7 клинків Міллер С/Макінтош С 

КаWe -1 шт. 

Модель для інтубації немовляти з легенями 

– 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Негатоскоп н-48 – 1 шт 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Термометр - 1 шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

 

Онкологія Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 



Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Негатоскоп н-48 – 1 шт 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Термометр - 1 шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Травматологія та ортопедія Лабораторія 1:  

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Симуляційний центр – 1 шт. 

Муляж руки людини – 2 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Демонстраційна модель руки з м’язами, 6 

частин – 1шт. 

Модель ступні (зв’язки) – 1 шт. 

Ростомір напільний дерев’яний зі стільцем 

– 1 шт. 

Модель скелета тазу жіночого – 1 шт. 

Модель скелета тазу чоловічого – 1 шт. 

Модель хребців – 3 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Макет скелету людини – 2 шт. 

Навчальні стенди: 

Скелет 

Череп 

Череп: вид збоку 

Загальна патологія Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

з центральною станцією - 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Негатоскоп н-48 – 1 шт 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Термометр - 1 шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 



людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Скелет  

Серце 

Серцево-судинна система 

Нервова система 

М’язова система 

Ендокринна система 

Травна система 

Слухова система 

Будова ока 

Будова вуха 

Будова шкіри 

Будова нирок 

Дихальна система 

Легені: вигляд з медіального боку 

Лімфатичні судини і вузли легені 

Лімфатичні судини і вузли стравоходу 

Шлунок 

Перехід глотки у стравохід 

Череп 

Череп: вид збоку 

Поверхневі м’язи спини 

Клубово-сліпокишкова ділянка 

Печінка 

Поверхня печінки 

Будова статевих органів чоловіка 

Будова статевих органів жінки 

Нейрохірургія Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрохірургічний апарат ARC 400 - 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дорослого – 1 шт. 

Молоток неврологічний МНК – 6 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Негатоскоп н-48 – 1 шт 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Термометр - 1 шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 



Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Нервова система 

Додаткові компоненти 

Медицина невідкладних станів Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Столик інструментальний – 1 шт. 

Набір штатив та ємності для ліків -1 шт. 

Штатив медичний на 4 колесах-2 шт 

Підставка-штатив для ін’єкцій -1 шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дорослого – 1 шт. 

Симулятор LF00994-1721-1 шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Набір імітатор поранень і поразок -1 шт. 

Тренажер СЛР з функцією оцінювання – 1 

шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

 
Військово-медична підготовка Комп’ютерна лабораторія № 3 

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 

шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 

шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Організація невідкладної медичної 

допомоги при надзвичайних ситуаціях 
Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Апарат для УВЧ -Терапії переносний 

УВЧ-66 – 1 шт. 

Апарат ДАРСОНВАЛЬ КОРОНА – С – 

1шт. 

Аптечка транспортна Євростандарт-1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з 

ручним приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний 

-1 шт. 

Реанімаційний мішок для дорослих  HX-

001-А – 1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний 



ШДВ-П – 2 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Модель для інтубації немовляти з легенями 

– 1 шт. 

Комп’ютерна лабораторія № 5: 

Ноутбук ACER ASPIRE 5т - 14 шт.,  

Ноутбук ACER ASPIRE 5т  – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Принтер 3D Creality – 1 шт. 

СНІД і вірусні гепатити Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Цитометр проточний Cytomics FC 500 з 

універсальним блоком живлення в 

комплекті –  1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний 

ШДВ-П – 2 шт. 

Джут для в/в маніпуляцій для дорослих 

APEXMED – 1 шт. 

Насос інфузійний Infusomat Space – 1 шт. 

Кабінет хімії 

Хроматограф газовий навчальний -1 шт.  

Штатив хімічний лабораторний - 5 шт. 

Гумове приладдя: пробки різних розмірів з 

отворами і без них шланги різних 

діаметрів груші балони для помпування 

повітря – 1 наб. 

Підставка для переливання реактивів 2 шт 

Рукавички гумові хімічно стійкі - 2 пари. 

Окуляри захисні - 2 пари. 

Сітки вогнетривкі - 1 наб. 

Паличка скляна - 60 шт. 

Промивалка пластмасова: 250 мл, 500 мл - 

2 шт. 

Крапельниця для одноразового дозування 

розчинів: з притертого піпеткою (Тернера) 

з носиком (Шустера) 1 компл. – 1 шт. 

Халат лабораторний бавовняний – 1шт. 

Особливо небезпечні інфекції Лабораторія 1: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Набір препаратів Konus людське тіло: 

патологічні тканини – 100 шт. 

Набір препаратів Konus зоологія : людські 

та тваринні паразити – 100 шт. 

Набір препаратів Optima загальна біологія 

Е – 100 шт. 

Кабінет хімії: 

Мікроскоп – 1 шт. 

Штатив хімічний лабораторний - 5 шт. 



Штатив для демонстраційних пробірок -2 

шт.  

Штатив для пробірок – 5 шт.  

Тримач для пробірок - 5 шт. 

Пробірки 5, 10, 15 мл – 50 шт. 

Підставка для переливання реактивів 2 шт 

Рукавички гумові хімічно стійкі - 2 пари. 

Окуляри захисні - 2 пари. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Набір препаратів Konus людське тіло: 

патологічні тканини – 100 шт. 

Набір препаратів Konus зоологія : людські 

та тваринні паразити – 100 шт. 

Набір препаратів Optima загальна біологія 

Е – 100 шт. 

Туберкульоз Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Дихальна система 

Легені: вигляд з медіального боку 

Лімфатичні судини і вузли легені 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з 

ручним приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

 

Клінічна імунологія Комп’ютерна лабораторія № 3 

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 

шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 

шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Цитометр проточний Cytomics FC 500 з 

універсальним блоком живлення в 

комплекті – 1 шт. 



Імунопрофілактика Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас 

людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний 

підручник за ред. Черкасова В.Г., 

Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Комп’ютерна лабораторія № 3 

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 

шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 

шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

Протидія насильства в сім’ї Комп’ютерна лабораторія № 3 

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 

шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 

шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

 

Практична частина 

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 

року № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську 

(провізорську) спеціалізацію» (у редакції наказу МОЗ України від 16 березня 2022 

року № 493) набуття практичних навичок забезпечується базами стажування. Для 

лікарів-інтернів програми підготовки в інтернатурі «Хірургія» Університетом 

пропонуються наступні бази стажування: ДУ «Національний інститут серцево-

судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», ДУ «Національний інститут 

хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, ДУ «Інститут 

педіатрії, акушерства і гінекології Академіка О.М. Лук’янової НАМНУ», Київська 

міська клінічна лікарня №9, ТОВ «Гармонія здоров’я», ТОВ «Майдерм», ТОВ 

«Універсум Клінік», ТОВ «КЛІНІКА 311» Клініка доктора Валіхновського, ТОВ 

«Медіан». 

 
 

Ресурсне забезпечення реалізації програми підготовки в інтернатурі 

«Хірургія» 

Відповідно до технологічних вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 



№365 (додаток 24) ресурсне забезпечення реалізації програми передбачає навчальні 

приміщення, клінічні бази стажування. Освітня частина ОП, що реалізується у 

навчальних приміщеннях Університету, забезпечується відповідними засобами 

провадження освітньої діяльності в обсязі, достатньому для виконання програми 

підготовки в інтернатурі «Хірургія»: матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що 

знаходяться в користуванні Університету: а саме інструктивно-практичні матеріали, 

рекомендації, відеолекції, інформаційно-освітні ресурси інтернету (ZOOM, 

MOODLE), симуляційне обладнання тощо. Набуття практичних навичок 

забезпечується з використанням відповідних засобів провадження, які знаходяться у 

користуванні клінічних баз стажування: ДУ «Національний інститут серцево-

судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», ДУ «Національний інститут 

хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, ДУ «Інститут 

педіатрії, акушерства і гінекології Академіка О.М. Лук’янової НАМНУ», Київська 

міська клінічна лікарня №9, ТОВ «Гармонія здоров’я», ТОВ «Майдерм», ТОВ 

«Універсум Клінік», ТОВ «КЛІНІКА 311» Клініка доктора Валіхновського, ТОВ 

«Медіан». 

- кадрове забезпечення - відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови 

КМУ від 24.03.2021 №365 (додаток 22), освітній процес у межах освітньої частини 

програми підготовки в інтернатурі «Хірургія» здійснюють висококваліфіковані 

науково-педагогічні працівники ПЗВО «Міжнародний європейський університет», 

які мають вищу освіту за фахом, відповідний науковий ступінь та вчене звання, 

великий досвід у професійній діяльності, набуття практичних навичок забезпечують 

лікарі-практики клінічних баз стажування; 

- матеріально-технічне забезпечення - відповідно до Технологічних вимог 

щодо матеріально-технічного забезпечення Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 

№365 (додаток 23)) під час реалізації програми підготовки в інтернатурі «Хірургія» 

для організації теоретичного навчання будуть використовуватися 2 лабораторії, 

загальною площею 134,0 кв.м., спеціалізований кабінет «Анатомічний театр», 

площа якого складає 87,6 кв.м., кабінет хімії площею 52,0 кв.м., комп’ютерні 

лабораторії № 3 та № 5, загальна площа яких складає 114,6 кв.м., обладнані 

сучасними навчально-тренувальними, симуляційними, мультимедійними засобами 

провадження освітньої діяльності, інтерактивними дошками Jam BOARD для 

демонстрації проведення операцій онлайн, окулярами віртуальної реальності 

OCULUS QUEST, ноутбуками ACER ASPIRE 5т, принтером 3D Creality. Загальна 

площа приміщень, які будуть використовуватися в освітньому процесі за програмою 

підготовки в інтернатурі «Хірургія» складає 388,2 кв.м. на 161 посадкове місце. Усі 

приміщення забезпечені WI-FI. Крім лабораторій 1, 2, комп’ютерних лабораторій №3 

та №5, спеціалізованого кабінету «Анатомічний театр», кабінету хімії для 

проведення теоретичної підготовки інтернів у межах освітньої складової програми, 

Університет уклав низку договорів з клінічними базами стажування, на яких 

забезпечується практична підготовка за програмою підготовки інтернів «Хірургія»: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9


ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН 

України», ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. 

Шалімова» НАМН України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

Академіка О.М. Лук’янової НАМНУ», Київська міська клінічна лікарня №9, ТОВ 

«Гармонія здоров’я», ТОВ «Майдерм», ТОВ «Універсум Клінік», ТОВ «КЛІНІКА 

311» Клініка доктора Валіхновського, ТОВ «Медіан». 
 

Порядок оцінювання результатів навчання слухачів за програмою підготовки 

в інтернатурі «Хірургія» 
 

Діяльність системи забезпечення якості освітньої діяльності за освітніми 

програмами здійснюється через реалізацію системи внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності, яка включає поточний моніторинг діяльності здобувачів 

інтернатури, підсумкові контролі знань і практичних навичок упродовж навчання 

відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року 

№ 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську 

(провізорську) спеціалізацію», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 

серпня 2021 року за № 1081/36703 № 1254.  

Освітня частина інтернатури – щорічний проміжний та підсумковий контроль у 

формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання 

«лікар-спеціаліст», спеціалізація «хірургія».  

До атестації допускаються: 

 лікарі-інтерни, які повністю виконали навчальний план та програму підготовки в 

інтернатурі, а також успішно склали щорічні заліки, тестовий екзамен ліцензійного 

інтегрованого іспиту Крок-3; 

 лікарі, що набувають вторинну спеціалізацію, які повністю виконали навчальний 

план та програму підготовки за програмою підготовки в інтернатурі «Хірургія». 

Атестація лікарів-інтернів здійснюється відповідно до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про затвердження 

Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію» (у 

редакції наказу МОЗ України від 16 березня 2022 року № 493) і включає: 

1) результати ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;  

2) іспит з оволодіння практичними навичками, після закінчення якого 

проводиться співбесіда зі спеціальності. 

 

 

Програма підготовки в інтернатурі: 

«ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА» 
Програма підготовки в інтернатурі «Загальна практика-сімейна медицина» – 

єдиний комплекс освітніх та практичних компонентів, спланованих і організованих 

закладами вищої освіти і базами стажування з метою забезпечення набуття лікарями-

інтернами компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації «лікар-

спеціаліст» зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» та готовності 

до самостійного провадження професійної діяльності. 



Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин: освітньої та 

практичної. Освітня частина інтернатури проводиться в закладі вищої освіти, що 

здійснює підготовку лікарів-інтернів. Тривалість освітньої частини інтернатури 

складає три місяці за кожен рік навчання. Практична частина інтернатури 

проводиться на базі стажування лікарів-інтернів. 

 
Складник системи освіти Освіта дорослих, післядипломна освіта у сфері охорони 

здоров’я, спеціалізація (первинна) 

Кваліфікація Професійна кваліфікація «Лікар-спеціаліст» 

Вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за 

освітніми програмами відповідної 

спеціальності, та їх результатів 

навчання 

Диплом магістра (спеціаліста – для випускників до 2021 

року) у галузі знань 22 Охорона здоров’я за 

спеціальністю «Медицина», «Лікувальна справа» (за 

напрямом підготовки «Педіатрія») 

Форма проходження інтернатури Очна 

Мова (и)  Українська 

Академічні права інтерна Безперервний професійний розвиток. Можлива 

подальша підготовка на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти. Робочі місця у закладах охорони 

здоров’я, самостійне працевлаштування 

Моніторинг та оцінювання Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про 

затвердження Положення про інтернатуру та вторинну 

лікарську (провізорську) спеціалізацію». 

Освітня частина інтернатури – щорічний проміжний та 

підсумковий контроль у формі атестації для визначення 

знань і практичних навичок з присвоєнням звання 

«лікар-спеціаліст», спеціалізація «загальна практика – 

сімейна медицина». 

Рівень оволодіння практичними 

навичками 

Для кожної компетенції практичні навички 

визначаються в діапазоні від «А» до «D»:  

А: Має знання, описує.  

В: Виконує, керує, демонструє під наглядом.  

С: Виконує, керує, демонструє самостійно.  

D: Вчить або контролює інших у виконанні, управлінні та 

демонстрації  

Обсяг програми Тривалість підготовки в інтернатурі: 22 місяці (3432 

годин) (114,4 кредитів ECTS).  

Освітня частина: (заклади вищої або післядипломної 

освіти) 6 місяців (936 годин, 31,2 кредитів ECTS), три 

місяці щорічно (15,6 кредитів ECTS на рік).  

Практична частина: (бази стажування) 16 місяців (2496 

год., 83,2 кредитів ECTS) 

 

Освітня частина 

(забезпечується кафедрами Університету) 

 



Компоненти освітньої програми (освітні, 

практичні) 

Засоби провадження освітньої діяльності 

(матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що 

знаходяться у користуванні для провадження 

освітньої діяльності) 

Організація охорони здоров’я: основи ПМД 

Комп’ютерна лабораторія № 5 

Ноутбук ACER ASPIRE 5т - 14 шт.,  

Ноутбук ACER ASPIRE 5т  – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Принтер 3D Creality – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

 

Здоров’я дорослих 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Термометр - 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Здоров’я дітей 

Лабораторія 1 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Лабораторія 2.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Каталка медична Sprint 100 (1 шт.);  

Ліжко медичне Eleganza 2 (1 шт.) 

Набір для дорослих +педіатрія 2,5 В1 рукоятка +7 

клинків Міллер С/Макінтош С КаWe -1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Негатоскоп н-48 – 1 шт 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Термометр - 1 шт. 



Тонометр – 1 шт. 

Здоров’я жінки 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Дзеркало гінекологічне – 3 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Стандартна модель скелета людини, 1,8 м – 2 

шт. 

Модель жіночого тазу, 2 частини – 1 шт. 

Модель скелета тазу жіночого – 1 шт. 

Т006 Стетоскоп акушерський дерев’яний – 1 шт. 

Автоматичний тонометр LD 23 А – 1 шт. 

Механічний тонометр LD -70 NR – 2 шт. 

Набір для дорослих +педіатрія 2,5 В1 рукоятка 

+7 клинків Міллер С/Макінтош С КаWe -1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Термометр - 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Будова статевих органів жінки 

Здоров’я чоловіка 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 
QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Термометр - 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Будова статевих органів чоловіка 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 



Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Мультимедійний проектор EPSON mod EB-X400 

– 1 шт; 

Підвісний екран для проектора – 1 шт,  

Ноутбук для викладача ASUS VIVOBOOK – 1 

шт 

Ведення пацієнтів із хірургічними 

проблемами 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Термометр - 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Мультимедійний проектор EPSON mod EB-X400 

– 1 шт; 

Підвісний екран для проектора – 1 шт,  

Ноутбук для викладача ASUS VIVOBOOK – 1 

шт 

Травми і порушення розвитку 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Муляж руки людини – 2 шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дорослого – 1 шт. 

Симулятор LF00994-1721-1 шт. 

Набір штатив та ємності для ліків -1 шт. 

Набір імітатор поранень і поразок -1 шт. 
Спеціалізований кабінет «Анатомічний театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Офтальмологія 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності Oculus Quest 

2,64 Gb – 4 шт. 



КП Таблиця визначення гостроти зору (комплект 

з 6 штук) – 1 шт. 

Таблиці для визначення кольорочутливості – 1 к-

кт. 

Мультимедійний проектор EPSON mod EB-X400 

– 1 шт; 

Підвісний екран для проектора – 1 шт,  

Ноутбук для викладача ASUS VIVOBOOK – 1 шт 

Оториноларингологія 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Модель вуха 5 кратне збільшення, 6 частин – 1 

шт. 

Дзеркало вушне – 1 шт. 

Дзеркало носове – 1 шт. 

Інсуфлятор – 1 шт. 

Ємність для дезрозчину, дезінфекції 

інструментарію – 1 шт. 

Камертон – 1 шт. 

Набір ЛОР-інструментів – 1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Отоскоп – 1 шт. 
Рефлектор лобний  – 1 шт. 

Ларингоскоп KAWE - 1 шт. 

Неврологія 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрохірургічний апарат ARC 400 - 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дорослого – 1 шт. 

Динамометр медичний ручний – 1 шт. 

Ліхтарик медичний – 1 шт. 

Молоток неврологічний МНК – 6 шт. 

Столик інструментальний – 1 шт. 
Спеціалізований кабінет «Анатомічний театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Негатоскоп н-48 – 1 шт 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Термометр - 1 шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Нервова система  

Психологічне та психічне здоров’я 
Комп’ютерна лабораторія № 3 

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 шт. 



Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Інфекційні хвороби 

Лабораторія 1: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Набір препаратів Konus людське тіло: 

патологічні тканини – 100 шт. 

Набір препаратів Konus зоологія : людські та 

тваринні паразити – 100 шт. 

Набір препаратів Optima загальна біологія Е – 

100 шт. 

Кабінет хімії: 

Мікроскоп – 1 шт. 

Штатив хімічний лабораторний - 5 шт. 

Штатив для демонстраційних пробірок -2 шт.  

Штатив для пробірок – 5 шт.  

Тримач для пробірок - 5 шт. 

Пробірки 5, 10, 15 мл – 50 шт. 

Підставка для переливання реактивів 2 шт 

Рукавички гумові хімічно стійкі - 2 пари. 

Окуляри захисні - 2 пари. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Набір препаратів Konus людське тіло: 

патологічні тканини – 100 шт. 

Набір препаратів Konus зоологія : людські та 

тваринні паразити – 100 шт. 

Набір препаратів Optima загальна біологія Е – 

100 шт. 

Фтизіатрія 

Лабораторія 1 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Інгалятор ультразвуковий індивідуальний – 1 шт. 

Інгалятор (небулайзер) «РОТОР» («Мусон») – 1 

шт. 

Тренажер муляж-2 шт. 

Інгалятор аерозольний (розпилювальний) – 1 шт. 

Апарат для УВЧ -Терапії переносний УВЧ-66 – 1 

шт. 

Комп’ютерна лабораторія № 3:  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

Дерматовенерологія Лабораторія 1. 



Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Дзеркало гінекологічне – 3 шт. 
Дерматоскоп – 1 шт. 

Шпатель – 5 шт. 

Муляж руки людини – 2 шт. 

Муляж шкіри –5 шт. 

Муляж ягодичної частини – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Кабінет хімії: 

Мікроскоп – 1 шт. 

Штатив хімічний лабораторний - 5 шт. 

Штатив для демонстраційних пробірок -2 шт.  

Штатив для пробірок – 5 шт.  

Тримач для пробірок - 5 шт. 

Пробірки 5, 10, 15 мл – 50 шт. 

Гумове приладдя: пробки різних розмірів з 

отворами і без них шланги різних діаметрів 

груші балони для помпування повітря – 1 наб. 

Пробки гумові: з тримачем № 14,5 з тримачем 

№ 19 - 2 шт. 

Затискачі комбіновані: гвинтовий пружинний - 

1шт. 

Трубки пластикові - 1 наб.  

Підставка для переливання реактивів 2 шт 

Рукавички гумові хімічно стійкі - 2 пари. 

Окуляри захисні - 2 пари 

Паличка скляна - 60 шт. 

Промивалка пластмасова: 250 мл, 500 мл - 2 шт. 

Халат лабораторний бавовняний – 1шт. 

Шпатель №2 - 2 шт. 

Шпатель №3-  2 шт. 

Склянки з дозатором для зберігання розчинів, 

реактивів: з напівбілого скла (або пластмаси), 

30-50 мл з напівбілого скла, 250мл з темного 

скла, 30-50 мл з темного скла, 250 мл з нижнім 

тубусом, 1500 мл -10шт. 

Бюретки: 1 компл. з краном, 50 мл пряма, 25 мл 

- 2 шт. І5 шт. 

Крапельниця для одноразового дозування 

розчинів: з притертого піпеткою (Тернера) з 

носиком (Шустера) 1 компл. – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 



Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Будова статевих органів чоловіка 

Будова статевих органів жінки 

Негатоскоп н-48 

Стетофонендоскоп – 1шт.  

Термометр - 1 шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Догоспітальна невідкладна медична 

допомога та початкова стабілізація 

пацієнта 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Апарат для УВЧ -Терапії переносний УВЧ-66 – 

1 шт. 

Аптечка транспортна Євростандарт-1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 

шт. 

Реанімаційний мішок для дорослих  HX-001-А – 

1 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Навчальна модель для СЛР дорослий «Профі», з 

контролем – 2 шт. 

Комп’ютерна лабораторія № 5: 

Ноутбук ACER ASPIRE 5т - 14 шт.,  

Ноутбук ACER ASPIRE 5т  – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Принтер 3D Creality – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Негатоскоп н-48 

Стетофонендоскоп – 1шт.  

Термометр - 1 шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Додаткові компоненти 

Військова медична підготовка Комп’ютерна лабораторія № 3 

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 
QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Організація невідкладної медичної 

допомоги при надзвичайних ситуаціях 
Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 



Апарат для УВЧ -Терапії переносний УВЧ-66 – 

1 шт. 

Апарат ДАРСОНВАЛЬ КОРОНА – С – 1шт. 

Аптечка транспортна Євростандарт-1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з ручним 

приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 

шт. 

Реанімаційний мішок для дорослих  HX-001-А – 

1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний ШДВ-

П – 2 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Модель для інтубації немовляти з легенями – 1 

шт. 

Комп’ютерна лабораторія № 5: 

Ноутбук ACER ASPIRE 5т - 14 шт.,  

Ноутбук ACER ASPIRE 5т  – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Принтер 3D Creality – 1 шт. 

Туберкульоз Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Дихальна система 

Легені: вигляд з медіального боку 

Лімфатичні судини і вузли легені 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 
Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з ручним 

приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

Особливо небезпечні інфекції Кабінет хімії: 

Мікроскоп – 1 шт. 

Штатив хімічний лабораторний - 5 шт. 

Штатив для демонстраційних пробірок -2 шт.  

Штатив для пробірок – 5 шт.  

Тримач для пробірок - 5 шт. 



Підставка для переливання реактивів 2 шт. 

Пробірки 5, 10, 15 мл – 50 шт. 

Рукавички гумові хімічно стійкі - 2 пари. 

Окуляри захисні - 2 пари. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Набір препаратів Konus людське тіло: 

патологічні тканини – 100 шт. 

Набір препаратів Konus зоологія : людські та 

тваринні паразити – 100 шт. 

Набір препаратів Optima загальна біологія Е – 

100 шт. 

Радіаційна медицина Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Комп’ютерна лабораторія № 3 

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

Питання імунопрофілактики Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Комп’ютерна лабораторія № 3 

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

Протидія насильству в сім’ї Комп’ютерна лабораторія № 3 

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

 

Практична частина 

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 

року № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську 

(провізорську) спеціалізацію» (у редакції наказу МОЗ України від 16 березня 2022 

року № 493) набуття практичних навичок забезпечується базами стажування. Для 

лікарів-інтернів програми підготовки в інтернатурі «Загальна практика-сімейна 

медицина» Університетом пропонуються наступні бази стажування: ДУ 



«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН 

України», ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. 

Шалімова» НАМН України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

Академіка О.М. Лук’янової НАМНУ», Київська міська клінічна лікарня №9, ТОВ 

«Гармонія здоров’я», ТОВ «Майдерм», ТОВ «Універсум Клінік», ТОВ «КЛІНІКА 

311» Клініка доктора Валіхновського, ТОВ «Медіан» ТОВ «Гармонія краси», ТОВ 

«Універсум Клінік». 

 
 

Ресурсне забезпечення реалізації програми підготовки в інтернатурі  

«Загальна практика-сімейна медицина» 

 

Відповідно до технологічних вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 

№365 (додаток 24) ресурсне забезпечення реалізації ОП передбачає навчальні 

приміщення, клінічні бази стажування. Освітня складова ОП, що реалізується у 

навчальних приміщеннях Університету, забезпечується відповідними засобами 

провадження освітньої діяльності в обсязі, достатньому для виконання програми 

підготовки в інтернатурі «Загальна практика-сімейна медицина»: матеріальні, 

нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться в користуванні Університету: а саме 

інструктивно-практичні матеріали, рекомендації, відеолекції, інформаційно-освітні 

ресурси інтернету (ZOOM, MOODLE), симулятори тощо. Набуття практичних 

навичок забезпечується з використанням відповідних засобів провадження, які 

знаходяться у користуванні клінічних баз стажування: ДУ «Національний інститут 

серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», ДУ «Національний 

інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, ДУ 

«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Академіка О.М. Лук’янової НАМНУ», 

Київська міська клінічна лікарня №9, ТОВ «Гармонія здоров’я», ТОВ «Майдерм», 

ТОВ «Універсум Клінік», ТОВ «КЛІНІКА 311» Клініка доктора Валіхновського, 

ТОВ «Медіан» ТОВ «Гармонія краси», ТОВ «Універсум Клінік»  

- кадрове забезпечення - відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови 

КМУ від 24.03.2021 №365 (додаток 22), освітній процес за програмою підготовки  в 

інтернатурі «Загальна практика-сімейна медицина» здійснюють 

висококваліфіковані науково-педагогічні працівники ПЗВО «Міжнародний 

європейський університет», які мають вищу освіту за фахом, відповідний науковий 

ступінь та вчене звання, великий досвід у професійній діяльності, набуття 

практичних навичок забезпечують лікарі-практики клінічних баз стажування; 

- матеріально-технічне забезпечення - відповідно до Технологічних вимог 

щодо матеріально-технічного забезпечення Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 

№365 (додаток 23)) під час реалізації програми підготовки в інтернатурі «Загальна 

практика-сімейна медицина» для організації теоретичного навчання будуть 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9


використовуватися 2 лабораторії, загальною площею 134,0 кв.м., спеціалізований 

кабінет «Анатомічний театр», площа якого складає 87,6 кв.м., кабінет хімії площею 

52,0 кв.м., комп’ютерні лабораторії № 3 та № 5, загальна площа яких складає 114,6 

кв.м., обладнані сучасними навчально-тренувальними, симуляційними, 

мультимедійними засобами провадження освітньої діяльності, інтерактивними 

дошками Jam BOARD для демонстрації проведення операцій онлайн, окулярами 

віртуальної реальності OCULUS QUEST, ноутбуками ACER ASPIRE 5т, принтером 

3D Creality. Загальна площа приміщень, які будуть використовуватися в освітньому 

процесі за програмою підготовки в інтернатурі «Загальна практика-сімейна 

медицина» складає 388,2 кв.м. на 161 посадкове місце. Усі приміщення забезпечені 

WI-FI. Крім лабораторій 1, 2, комп’ютерних лабораторій №3 та №5, спеціалізованого 

кабінету «Анатомічний театр», кабінету хімії для проведення теоретичної підготовки 

інтернів у межах освітньої складової програми, Університет уклав низку договорів з 

клінічними базами стажування, на яких забезпечується набуття практичних навичок 

за програмою підготовки інтернів «Загальна практика-сімейна медицина»: ДУ 

«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН 

України», ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. 

Шалімова» НАМН України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

Академіка О.М. Лук’янової НАМНУ», Київська міська клінічна лікарня №9, ТОВ 

«Гармонія здоров’я», ТОВ «Майдерм», ТОВ «Універсум Клінік», ТОВ «КЛІНІКА 

311» Клініка доктора Валіхновського, ТОВ «Медіан» ТОВ «Гармонія краси», ТОВ 

«Універсум Клінік». 

 

Порядок оцінювання результатів навчання слухачів за програмою  

підготовки в інтернатурі «Загальна практика-сімейна медицина» 
 

Діяльність системи забезпечення якості освітньої діяльності за освітніми 

програмами здійснюється через реалізацію системи внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності, яка включає поточний моніторинг діяльності здобувачів 

інтернатури, підсумкові контролі знань і практичних навичок упродовж навчання 

відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року 

№ 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську 

(провізорську) спеціалізацію», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 

серпня 2021 року за № 1081/36703 № 1254.  

Освітня частина інтернатури – щорічний проміжний та підсумковий контроль у 

формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання 

«лікар-спеціаліст», спеціалізація «загальна практика – сімейна медицина».  

До атестації допускаються: 

 лікарі-інтерни, які повністю виконали навчальний план та програму підготовки в 

інтернатурі, а також успішно склали щорічні заліки, тестовий екзамен ліцензійного 

інтегрованого іспиту Крок-3; 

 лікарі, що набувають вторинну спеціалізацію, які повністю виконали навчальний 

план та програму підготовки за програмою підготовки в інтернатурі «Загальна 

практика – сімейна медицина». 



Атестація лікарів-інтернів здійснюється відповідно до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про затвердження 

Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію» (у 

редакції наказу МОЗ України від 16 березня 2022 року № 493) і включає: 

1) результати ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;  

2) іспит з оволодіння практичними навичками, після закінчення якого 

проводиться співбесіда зі спеціальності. 

 
Програма підготовки в інтернатурі за спеціальністю: 

«МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ» 

В основу програми підготовки в інтернатурі «Медицина невідкладних станів» 

покладено кваліфікаційні характеристики лікаря з медицини невідкладних станів, 

згідно з якими на нього покладено надання екстреної медичної допомоги (ЕМД) 

дорослому і дитячому населенню на догоспітальному (у складі виїзної бригади ЕМД) 

та ранньому госпітальному (у відділенні екстреної медичної допомоги 

багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування).  

Програма складає єдиний комплекс освітніх та практичних компонентів, 

спланованих і організованих закладами вищої освіти і базами стажування з метою 

забезпечення набуття лікарями-інтернами компетентностей, необхідних для 

отримання кваліфікації «лікар-спеціаліст» за програмою «Медицина невідкладних 

станів» та готовності до самостійного провадження професійної діяльності. 

Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин: освітньої та 

практичної. Освітня частина інтернатури проводиться в закладі вищої освіти, що 

здійснює підготовку лікарів-інтернів, практична частина – на клінічних базах 

стажування.  

 
Складник системи освіти Освіта дорослих, післядипломна освіта у сфері охорони 

здоров’я, спеціалізація (первинна) 

Кваліфікація Професійна кваліфікація «Лікар-спеціаліст» 

Вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за 

освітніми програмами відповідної 

спеціальності, та їх результатів 

навчання 

Диплом магістра (спеціаліста – для випускників до 2021 

року) у галузі знань 22 Охорона здоров’я за 

спеціальністю «Медицина», «Лікувальна справа» (за 

напрямом підготовки «Педіатрія») 

Форма проходження інтернатури Очна 

Мова (и)  Українська 

Академічні права інтерна Безперервний професійний розвиток. Можлива 

подальша підготовка на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти. Робочі місця у закладах охорони 

здоров’я, самостійне працевлаштування 

Моніторинг та оцінювання Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про 

затвердження Положення про інтернатуру та вторинну 

лікарську (провізорську) спеціалізацію».  

Освітня частина інтернатури – щорічний проміжний та 

підсумковий контроль у формі атестації для визначення 

знань і практичних навичок з присвоєнням звання 



«лікар-спеціаліст», спеціалізація «Медицина 

невідкладних станів». 

Рівень оволодіння практичними 

навичками 

Кожну практичну навичку лікар-інтерн з медицини 

невідкладних станів повинен навчитися виконувати 

самостійно (рівень С) 

Обсяг програми Тривалість підготовки в інтернатурі: 17 місяців (2652 

години) (88,4 кредитів ECTS).  

Освітня частина: (заклади вищої або післядипломної 

освіти) 4,5 місяців (702 години, 23,4 кредитів ECTS), 

перший рік навчання – 3,0 місяці (15,6 кредитів ECTS); 

другий рік навчання – 1,5 місяці (7,8 кредитів ECTS).  

Практична частина: (бази стажування) 12,5 місяців 

(1950 год., 65 кредитів ECTS) 

 

Освітня частина 

(забезпечується кафедрами Університету) 

 

Компоненти освітньої програми (освітні, 

практичні) 

Засоби провадження освітньої діяльності 

(матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що 

знаходяться у користуванні для провадження 

освітньої діяльності) 

Організація системи екстреної медичної 

допомоги в Україні 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Апарат для УВЧ -Терапії переносний УВЧ-66 – 

1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Аптечка транспортна Євростандарт-1 шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з ручним 

приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 

шт. 

Реанімаційний мішок для дорослих  HX-001-А – 

1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний ШДВ-

П – 2 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Набір для дорослих +педіатрія 2,5 В1 рукоятка 

+7 клинків Міллер С/Макінтош С КаWe -1 шт. 

Модель для інтубації немовляти з легенями – 1 

шт. 

Спеціалізовані реанімаційні заходи у 

дорослих 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Апарат для УВЧ -Терапії переносний УВЧ-66 – 

1 шт. 

Апарат ДАРСОНВАЛЬ КОРОНА – С – 1шт. 

Аптечка транспортна Євростандарт-1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 



Апарат штучної вентиляції легень з ручним 

приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 

шт. 

Реанімаційний мішок для дорослих  HX-001-А – 

1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний ШДВ-

П – 2 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Комп’ютерна лабораторія № 5: 

Ноутбук ACER ASPIRE 5т - 14 шт.,  

Ноутбук ACER ASPIRE 5т  – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Принтер 3D Creality – 1 шт. 

Екстрена медична допомога при гострих 

захворюваннях і невідкладних станах 

Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Мультимедійний проектор EPSON mod EB-X400 

– 1 шт; 

Підвісний екран для проектора – 1 шт,  

Ноутбук для викладача ASUS VIVOBOOK – 1 

шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 

шт. 

Каталка медична Sprint 100 (1 шт.);  

Ліжко медичне Eleganza 2 (1 шт.) 

Реанімаційний мішок для дорослих  HX-001-А – 

1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний ШДВ-

П – 2 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Набір для дорослих +педіатрія 2,5 В1 рукоятка +7 

клинків Міллер С/Макінтош С КаWe -1 шт. 

 

Екстрена медична допомога при гострих 

захворюваннях і невідкладних станах у 

дітей різних вікових груп 

Лабораторія 1 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Мультимедійний проектор EPSON mod EB-X400 

– 1 шт; 

Підвісний екран для проектора – 1 шт,  

Ноутбук для викладача ASUS VIVOBOOK – 1 

шт. 

Лабораторія 2.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 

шт. 



Каталка медична Sprint 100 (1 шт.);  

Ліжко медичне Eleganza 2 (1 шт.) 

Набір для дорослих +педіатрія 2,5 В1 рукоятка 

+7 клинків Міллер С/Макінтош С КаWe -1 шт. 

Модель для інтубації немовляти з легенями – 1 

шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний ШДВ-

П – 2 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Негатоскоп н-48 – 1 шт 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Термометр - 1 шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Особливості надання екстреної медичної 

допомоги постраждалим з травмами 

Лабораторія 1:  

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Муляж руки людини – 2 шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дорослого – 1 шт. 

Симулятор LF00994-1721-1 шт. 

Набір штатив та ємності для ліків -1 шт. 

Набір імітатор поранень і поразок -1 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Демонстраційна модель руки з м’язами, 6 

частин – 1шт. 

Модель ступні (зв’язки) – 1 шт. 

Ростомір напільний дерев’яний зі стільцем – 1 

шт. 

Модель скелета тазу жіночого – 1 шт. 

Модель скелета тазу чоловічого – 1 шт. 

Модель хребців – 3 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Макет скелету людини – 2 шт. 



Навчальні стенди: 

Скелет 

Череп 

Череп: вид збоку 

Невідкладна допомога при гострих 

захворюваннях та травмах ока та 

ЛОР-органів 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Модель вуха 5 кратне збільшення, 6 частин – 1 

шт. 

Дзеркало вушне – 1 шт. 

Дзеркало носове – 1 шт. 

Інсуфлятор – 1 шт. 

Ємність для дезрозчину, дезінфекції 

інструментарію – 1 шт. 

Камертон – 1 шт. 

Манометр вушний – 1 шт. 

Набір ЛОР-інструментів – 1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Отоскоп – 1 шт. 
Рефлектор лобний  – 1 шт. 

Ларингоскоп KAWE- 1 шт. 

Столик інструментальний СІ-5 – 2 шт. 

Носорозширювач – 1 шт 

Організація надання допомоги при 

надзвичайних ситуаціях  у тому 

числі з великою кількістю постраждалих 

Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Апарат для УВЧ -Терапії переносний УВЧ-66 – 

1 шт. 

Апарат ДАРСОНВАЛЬ КОРОНА – С – 1шт. 

Аптечка транспортна Євростандарт-1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Апарат штучної вентиляції легень з ручним 

приводом «БІОМЕД» – 2 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 

шт. 

Реанімаційний мішок для дорослих  HX-001-А – 

1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний ШДВ-

П – 2 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Модель для інтубації немовляти з легенями – 1 

шт. 

Комп’ютерна лабораторія № 5: 

Ноутбук ACER ASPIRE 5т - 14 шт.,  

Ноутбук ACER ASPIRE 5т  – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Принтер 3D Creality – 1 шт 



Додаткові компоненти 

Функціональна і лабораторна діагностика Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Стетофонендоскоп – 1шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Термометр - 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Внутрішні органи людини 

Медична маніпуляційна техніка Лабораторія 1 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Симуляційний центр – 1 шт. 

Муляж руки людини – 2 шт. 

Муляж шкіри –5 шт. 

Муляж ягодичної частини – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Набір для хірургічних вправ -1 шт. 

Тренажер СЛР з функцією оцінювання – 1 шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Набір імітатор поранень і поразок -1 шт. 

Ящик з хірургічними інструментами-2 шт. 

Тренажер муляж-2 шт. 

Набір для визначення термопроб – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дорослого – 1 шт. 

Штатив медичний на 4 колесах-2 шт 

Підставка-штатив для ін’єкцій -1 шт. 

Набір штатив та ємності для ліків -1 шт 

Столик інструментальний – 1 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  
Демонстраційна модель руки з м’язами, 6 частин 

– 1шт. 

Модель чоловічого тазу, 2 частини – 1 шт. 

Модель жіночого тазу, 2 частини – 1 шт. 

Модель травної системи – 1 шт. 

Модель ступні (зв’язки) – 1 шт. 

Ємність для дезрозчину, дезінфекції 

інструментарію – 1 шт. 

Столик інструментальний СІ-5 – 2 шт. 

Носорозширювач – 1 шт 

Джут турнікет «Січ» – 1 шт. 

Джут для в/в маніпуляцій для дорослих 

APEXMED – 1 шт. 



Голка атравмована – 20 шт. 

Халат стерильний хірургічний –10  шт. 

Затискач Кохера прямий 200 мм – 3 шт. 

Затискач Кохера зігнутий 200 мм – 3 шт. 

Затискач Більрота прямий 200 мм – 2 шт. 

Затискач Більрота зігнутий 200 мм – 2 шт. 

Затискач Москіт – 4 шт. 

Ножиці очні зігнуті 100 мм – 4 шт. 

Голка колюча – 10шт. 

Голка ріжуча – 10 шт. 

Пінцет хірургічний 150, 200, 250 мм – 6шт. 

Пінцет анатомічний 150 мм – 3 шт. 

Затискач – 5 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Крючок Фарабефа 215 мм – 1 шт. 

Крючок 4-х зубий 1 шт. 

Штатив лабораторний ШЛ комплектація 1 – 2 

шт. 

Військово-медична підготовка Комп’ютерна лабораторія № 3 

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт 

Трансплантологія Лабораторія 1. 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Ящик з хірургічними інструментами-2 шт. 

Тренажер муляж-2 шт. 
Спеціалізований кабінет «Анатомічний театр»:  

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Навчальні стенди: 

Скелет  

Серце 

Серцево-судинна система 

М’язова система 

Травна система 

Слухова система 

Будова ока 



Будова вуха 

Будова шкіри 

Будова нирок 

Внутрішні органи людини 

Дихальна система 

Легені: вигляд з медіального боку 

Лімфатичні судини і вузли легені 

Лімфатичні судини і вузли стравоходу 

Шлунок 

Перехід глотки у стравохід 

Печінка 

Поверхня печінки 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Каталка медична Sprint 100 – 1 шт. 

Ліжко медичне Eleganza 2 – 1 шт. 

Модель серця людини, 2 частини – 1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний ШДВ-

П – 2 шт. 

Модель хребців – 3 шт. 

Автоматичний тонометр LD 23 А – 1 шт. 

Механічний тонометр LD -70 NR – 2 шт. 

Джут турнікет «Січ» – 1 шт. 

Джут для в/в маніпуляцій для дорослих 

APEXMED – 1 шт. 

Голка атравмована – 20 шт. 

Халат стерильний хірургічний –10  шт. 

Затискач Кохера прямий 200 мм – 3 шт. 

Затискач Кохера зігнутий 200 мм – 3 шт. 

Затискач Більрота прямий 200 мм – 2 шт. 

Затискач Більрота зігнутий 200 мм – 2 шт. 

Затискач Москіт – 4 шт. 

Ножиці очні зігнуті 100 мм – 4 шт. 

Голка колюча – 10шт. 

Голка ріжуча – 10 шт. 

Пінцет хірургічний 150, 200, 250 мм – 6шт. 

Пінцет анатомічний 150 мм – 3 шт. 

Затискач – 5 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Крючок Фарабефа 215 мм – 1 шт. 

Крючок 4-х зубий 1 шт. 

Модель для відпрацювання навичок 

крикотиреотмії – 1шт. 

 

Практична частина 

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 

року № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську 

(провізорську) спеціалізацію» (у редакції наказу МОЗ України від 16 березня 2022 

року № 493) набуття практичних навичок забезпечується базами стажування. Для 



лікарів-інтернів програми підготовки в інтернатурі «Медицина невідкладних станів» 

Університетом пропонуються наступні бази стажування: ДУ «Національний інститут 

серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», ДУ «Національний 

інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, ДУ 

«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Академіка О.М. Лук’янової НАМНУ», 

Київська міська клінічна лікарня №9, ТОВ «Гармонія здоров’я», ТОВ «Майдерм», 

ТОВ «Універсум Клінік», ТОВ «КЛІНІКА 311» Клініка доктора Валіхновського, 

ТОВ «Медіан» ТОВ «Гармонія краси», ТОВ «Універсум Клінік». 

 
 

Ресурсне забезпечення реалізації програми підготовки в інтернатурі 

«Медицина невідкладних станів» 

 

Відповідно до технологічних вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 

№365 (додаток 24) ресурсне забезпечення реалізації ОП передбачає навчальні 

приміщення, клінічні бази стажування. Освітня складова ОП, що реалізується у 

навчальних приміщеннях Університету, забезпечується відповідними засобами 

провадження освітньої діяльності в обсязі, достатньому для виконання програми 

підготовки в інтернатурі «Медицина невідкладних станів»: матеріальні, 

нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться в користуванні Університету: а саме 

інструктивно-практичні матеріали, рекомендації, відеолекції, інформаційно-освітні 

ресурси інтернету (ZOOM, MOODLE), симулятори тощо. Набуття практичних 

навичок забезпечується з використанням відповідних засобів провадження, які 

знаходяться у користуванні клінічних баз стажування: ДУ «Національний інститут 

серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», ДУ «Національний 

інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, ДУ 

«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Академіка О.М. Лук’янової НАМНУ», 

Київська міська клінічна лікарня №9, ТОВ «Гармонія здоров’я», ТОВ «Майдерм», 

ТОВ «Універсум Клінік», ТОВ «КЛІНІКА 311» Клініка доктора Валіхновського, 

ТОВ «Медіан» ТОВ «Гармонія краси», ТОВ «Універсум Клінік». 
  

- кадрове забезпечення - відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови 

КМУ від 24.03.2021 №365 (додаток 22), освітній процес за програмою підготовки  в 

інтернатурі «Медицина невідкладних станів» здійснюють висококваліфіковані 

науково-педагогічні працівники ПЗВО «Міжнародний європейський університет», 

які мають вищу освіту за фахом, відповідний науковий ступінь та вчене звання, 

великий досвід у професійній діяльності, набуття практичних навичок забезпечують 

лікарі-практики клінічних баз стажування; 

- матеріально-технічне забезпечення - відповідно до Технологічних вимог 

щодо матеріально-технічного забезпечення Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9


№365 (додаток 23)) під час реалізації програми підготовки в інтернатурі «Медицина 

невідкладних станів» для організації теоретичного навчання будуть 

використовуватися 2 лабораторії, загальною площею 134,0 кв.м., спеціалізований 

кабінет «Анатомічний театр», площа якого складає 87,6 кв.м., комп’ютерні 

лабораторії № 3 та № 5, загальна площа яких складає 114,6 кв.м., обладнані 

сучасними навчально-тренувальними, симуляційними, мультимедійними засобами 

провадження освітньої діяльності, інтерактивними дошками Jam BOARD для 

демонстрації проведення операцій онлайн, окулярами віртуальної реальності 

OCULUS QUEST, ноутбуками ACER ASPIRE 5т, принтером 3D Creality. Загальна 

площа приміщень, які будуть використовуватися в освітньому процесі за програмою 

підготовки в інтернатурі «Медицина невідкладних станів» складає 336,2 кв.м. на 140 

посадкових місць. Усі приміщення забезпечені WI-FI. Крім лабораторій 1, 2, 

комп’ютерних лабораторій №3 та №5, спеціалізованого кабінету «Анатомічний 

театр» для проведення теоретичної підготовки інтернів у межах освітньої складової 

програми, Університет уклав низку договорів з клінічними базами стажування, на 

яких забезпечується набуття практичних навичок за програмою підготовки інтернів 

«Медицина невідкладних станів»: ДУ «Національний інститут серцево-судинної 

хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», ДУ «Національний інститут хірургії 

та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, ДУ «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології Академіка О.М. Лук’янової НАМНУ», Київська міська 

клінічна лікарня №9, ТОВ «Гармонія здоров’я», ТОВ «Майдерм», ТОВ «Універсум 

Клінік», ТОВ «КЛІНІКА 311» Клініка доктора Валіхновського, ТОВ «Медіан» ТОВ 

«Гармонія краси», ТОВ «Універсум Клінік». 

 

Порядок оцінювання результатів навчання слухачів за програмою  

підготовки в інтернатурі «Медицина невідкладних станів» 

Діяльність системи забезпечення якості освітньої діяльності за освітніми 

програмами здійснюється через реалізацію системи внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності, яка включає поточний моніторинг діяльності здобувачів 

інтернатури, підсумкові контролі знань і практичних навичок упродовж навчання 

відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року 

№ 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську 

(провізорську) спеціалізацію», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 

серпня 2021 року за № 1081/36703 № 1254.  

Освітня частина інтернатури – щорічний проміжний та підсумковий контроль у 

формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання 

«лікар-спеціаліст», спеціалізація «медицина невідкладних станів».  

До атестації допускаються: 

 лікарі-інтерни, які повністю виконали навчальний план та програму підготовки в 

інтернатурі, а також успішно склали щорічні заліки, тестовий екзамен ліцензійного 

інтегрованого іспиту Крок-3; 

 лікарі, що набувають вторинну спеціалізацію, які повністю виконали навчальний 

план та програму підготовки за програмою підготовки в інтернатурі «Медицина 

невідкладних станів». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9


Атестація лікарів-інтернів здійснюється відповідно до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про затвердження 

Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію» (у 

редакції наказу МОЗ України від 16 березня 2022 року № 493) і включає: 

1) результати ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;  

2) іспит з оволодіння практичними навичками, після закінчення якого 

проводиться співбесіда зі спеціальності. 

 

Програма підготовки в інтернатурі 
«ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ» 

В основу програми підготовки в інтернатурі «Отоларингологія» покладено 

кваліфікаційні характеристики лікаря з медицини невідкладних станів, згідно з якими 

на нього покладено надання екстреної медичної допомоги (ЕМД) дорослому і 

дитячому населенню на догоспітальному (у складі виїзної бригади ЕМД) та 

ранньому госпітальному (у відділенні екстреної медичної допомоги 

багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування).  

Програма складає єдиний комплекс освітніх та практичних компонентів, 

спланованих і організованих закладами вищої освіти і базами стажування з метою 

забезпечення набуття лікарями-інтернами компетентностей, необхідних для 

отримання кваліфікації «лікар-спеціаліст» за програмою «Отоларингологія» та 

готовності до самостійного провадження професійної діяльності. 

Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин: освітньої та 

практичної. Освітня частина інтернатури проводиться в закладі вищої освіти, що 

здійснює підготовку лікарів-інтернів, практична частина – на клінічних базах 

стажування.  

 
Складник системи освіти Освіта дорослих, післядипломна освіта у сфері охорони 

здоров’я, спеціалізація (первинна) 

Кваліфікація Професійна кваліфікація «Лікар-спеціаліст» 

Вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за 

освітніми програмами відповідної 

спеціальності, та їх результатів 

навчання 

Диплом магістра (спеціаліста – для випускників до 2021 

року) у галузі знань 22 – «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю «Медицина», «Лікувальна справа» (за 

напрямом підготовки «Медицина») 

Форма проходження інтернатури Очна 

Мова (и)  Українська 

Академічні права інтерна Безперервний професійний розвиток. Можлива 

подальша підготовка на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти.  

Робочі місця у закладах охорони здоров’я, самостійне 

працевлаштування 

Моніторинг та оцінювання Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про 

затвердження Положення про інтернатуру та вторинну 

лікарську (провізорську) спеціалізацію». 

Освітня частина інтернатури – щорічний проміжний та 

підсумковий контроль у формі атестації для визначення 



знань і практичних навичок з присвоєнням звання 

«лікар-спеціаліст», спеціалізація «Отоларингологія». 

Рівень оволодіння практичними 

навичками 

Для кожної компетенції, практичної навички 

визначаються 

в кожному з діапазонів від 

A - самостійно, 

B - під наглядом куратора, 

C – асистенція 

D- Вчить або контролює інших 

(A) - означає, що процедури, кваліфіковані для 

самостійного виконання; 

(B) - можуть виконуватися лише під наглядом або в 

якості помічника-куратора, 

(C)-асистенція. 

(D)- виконує, вчить або контролює молодших 

інтернів у  демонстрації та виконанні 

Процедури, кваліфіковані для виконання під наглядом 

або асистенція (B), можуть виконуватися самостійно у 

момент, коли керівник спеціалізації вирішить, що інтерн 

володіє достатніми компетенціями для самостійного 

виконання маніпуляції. 

Обсяг програми Тривалість підготовки в інтернатурі: 22 місяці (3432 

години, 114,4 кредитів ECTS).  

Освітня частина: (заклади вищої або післядипломної 

освіти) 6 місяців (936 годин, 31,2 кредитів ECTS), три 

місяці щорічно (15,6 кредитів ECTS на рік).  

Практична частина: (бази стажування) 16 місяців (2496 

годин, 83,2 кредити ECTS) 

 

Освітня частина 

(забезпечується кафедрами Університету) 

 

Компоненти освітньої програми (освітні, 

практичні) 

Засоби провадження освітньої діяльності 

(матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що 

знаходяться у користуванні для провадження 

освітньої діяльності) 

Загальні знання з отоларингології 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Навчальні стенди: 

Слухова система 

Будова вуха 

Анатомія носа та приносових пазух 

Перехід глотки у стравохід 



Отологія 

Лабораторія 2 

Модель вуха 5 кратне збільшення, 6 частин – 1 

шт. 

Дзеркало вушне – 1 шт. 

Камертон – 1 шт. 

Манометр вушний – 1 шт. 

Набір ЛОР-інструментів – 1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Отоскоп – 1 шт. 

Рефлектор лобний  – 1 шт. 

Ларингоскоп KAWE- 1 шт. 

 

Ніс і приносові пазухи 

Лабораторія 2 

Дзеркало носове – 1 шт. 

Рефлектор лобний  – 1 шт. 

Носорозширювач – 1 шт 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Навчальні стенди: 

Анатомія носа та приносових пазух 

Гортань, трахея 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Навчальні стенди: 

Травна система 

Внутрішні органи людини 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Модель травної системи – 1 шт. 

Дзеркало носове – 1 шт. 

Дзеркало гортанне – 1 шт. 

Ларингоскоп KAWE- 1 шт. 

Ротова порожнина, горло, стравохід 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 



QUEST – 1 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» 

- 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за 

ред. Черкасова В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 

шт. 

Гастроскоп – 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Травна система 

Внутрішні органи людини 

Перехід глотки у стравохід 

Система відеоендоскопічна вищого класу для 

гастроскопії з набором інструментів - 1 компл 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Модель травної системи – 1 шт. 

Ларингоскоп KAWE- 1 шт. 

Дзеркало гортанне – 1 шт. 

Набір ЛОР-інструментів – 1 шт. 

Шпателі двосторонні – 2 шт. 

Лабораторія 1 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дорослого – 1 шт. 

Додаткові компоненти 

Медицина невідкладних станів Лабораторія 1.  
Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Столик інструментальний – 1 шт. 

Набір штатив та ємності для ліків -1 шт. 

Штатив медичний на 4 колесах-2 шт 

Підставка-штатив для ін’єкцій -1 шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дорослого – 1 шт. 

Симулятор LF00994-1721-1 шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Набір імітатор поранень і поразок -1 шт. 

Тренажер СЛР з функцією оцінювання – 1 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

 

Військово-медична підготовка  Комп’ютерна лабораторія № 3 

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 шт. 
Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

Спеціалізований кабінет «Анатомічний 

театр»: 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

Клінічна імунологія Комп’ютерна лабораторія № 3 

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 шт.,  



Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS 

QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

Лабораторія 2 

Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. 

 

Практична частина 
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 

року № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську 

(провізорську) спеціалізацію» (у редакції наказу МОЗ України від 16 березня 2022 

року № 493) набуття практичних навичок забезпечується базами стажування. Для 

лікарів-інтернів програми підготовки в інтернатурі «Отоларингологія» 

Університетом пропонуються наступні бази стажування: Київська міська клінічна 

лікарня №9, ТОВ «Гармонія здоров’я», ТОВ «Майдерм», ТОВ «Універсум Клінік», 

ТОВ «Медіан» ТОВ «Гармонія краси», ТОВ «Універсум Клінік». 

 
 

Ресурсне забезпечення реалізації програми підготовки в інтернатурі 

«Отоларингологія» 

 

Відповідно до технологічних вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 

№365 (додаток 24) ресурсне забезпечення реалізації ОП передбачає навчальні 

приміщення, клінічні бази стажування. Освітня складова ОП, що реалізується у 

навчальних приміщеннях Університету, забезпечується відповідними засобами 

провадження освітньої діяльності в обсязі, достатньому для виконання програми 

підготовки в інтернатурі «Отоларингологія»: матеріальні, нематеріальні та інші 

ресурси, що знаходяться в користуванні Університету: а саме інструктивно-

практичні матеріали, рекомендації, відеолекції, інформаційно-освітні ресурси 

інтернету (ZOOM, MOODLE), симулятори тощо. Набуття практичних навичок 

забезпечується з використанням відповідних засобів провадження, які знаходяться у 

користуванні клінічних баз стажування: Київська міська клінічна лікарня №9, ТОВ 

«Гармонія здоров’я», ТОВ «Майдерм», ТОВ «Універсум Клінік», ТОВ «Медіан» 

ТОВ «Гармонія краси», ТОВ «Універсум Клінік». 
 - кадрове забезпечення - відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови 

КМУ від 24.03.2021 №365 (додаток 22), освітній процес за програмою підготовки  в 

інтернатурі «Отоларингологія» здійснюють висококваліфіковані науково-

педагогічні працівники ПЗВО «Міжнародний європейський університет», які мають 

вищу освіту за фахом, відповідний науковий ступінь та вчене звання, великий досвід 

у професійній діяльності, набуття практичних навичок забезпечують лікарі-практики 

клінічних баз стажування; 
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- матеріально-технічне забезпечення - відповідно до Технологічних вимог 

щодо матеріально-технічного забезпечення Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності від 30 грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 

№365 (додаток 23)) під час реалізації програми підготовки в інтернатурі 

«Отоларингологія» для організації теоретичного навчання будуть використовуватися 

2 лабораторії, загальною площею 134,0 кв.м., спеціалізований кабінет 

«Анатомічний театр», площа якого складає 87,6 кв.м., комп’ютерна лабораторія № 

3, площа якої складає 57,3 кв.м., обладнані сучасними навчально-тренувальними, 

симуляційними, мультимедійними засобами провадження освітньої діяльності, 

інтерактивними дошками Jam BOARD для демонстрації проведення операцій 

онлайн, окулярами віртуальної реальності OCULUS QUEST, ноутбуками ACER 

ASPIRE 5т, принтером 3D Creality. Загальна площа приміщень, які будуть 

використовуватися в освітньому процесі за програмою підготовки в інтернатурі 

«Отоларингологія» складає 278,9 кв.м. на 116 посадкових місць. Усі приміщення 

забезпечені WI-FI. Крім лабораторій 1, 2, комп’ютерної лабораторії №3, 

спеціалізованого кабінету «Анатомічний театр», для проведення теоретичної 

підготовки інтернів у межах освітньої складової програми, Університет уклав низку 

договорів з клінічними базами стажування, на яких забезпечується набуття 

практичних навичок за програмою підготовки інтернів «Отоларингологія»: Київська 

міська клінічна лікарня №9, ТОВ «Гармонія здоров’я», ТОВ «Майдерм», ТОВ 

«Універсум Клінік», ТОВ «Медіан» ТОВ «Гармонія краси», ТОВ «Універсум 

Клінік». 

 

Порядок оцінювання результатів навчання слухачів за програмою  

підготовки в інтернатурі «Отоларингологія» 

Діяльність системи забезпечення якості освітньої діяльності за освітніми 

програмами здійснюється через реалізацію системи внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності, яка включає поточний моніторинг діяльності здобувачів 

інтернатури, підсумкові контролі знань і практичних навичок упродовж навчання 

відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року 

№ 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську 

(провізорську) спеціалізацію», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 

серпня 2021 року за № 1081/36703 № 1254.  

Освітня частина інтернатури – щорічний проміжний та підсумковий контроль у 

формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання 

«лікар-спеціаліст», спеціалізація «отоларингологія».  

До атестації допускаються: 

 лікарі-інтерни, які повністю виконали навчальний план та програму підготовки в 

інтернатурі, а також успішно склали щорічні заліки, тестовий екзамен ліцензійного 

інтегрованого іспиту Крок-3; 

 лікарі, що набувають вторинну спеціалізацію, які повністю виконали навчальний 

план та програму підготовки за програмою підготовки в інтернатурі 

«Отоларингологія». 

Атестація лікарів-інтернів здійснюється відповідно до наказу Міністерства 
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охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про затвердження 

Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію» (у 

редакції наказу МОЗ України від 16 березня 2022 року № 493) і включає: 

1) результати ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;  

2) іспит з оволодіння практичними навичками, після закінчення якого 

проводиться співбесіда зі спеціальності. 

 

Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний європейський університет» має 

відповідну матеріально-технічну базу для реалізації освітньої частини програм 

підготовки в інтернатурі відповідно до Технологічних вимог щодо матеріально-

технічного забезпечення Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30 

грудня 2015 № 1187 (у редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 №365 (додаток 23)). 

Підготовка в інтернатурі в межах реалізації освітньої складової програм буде 

здійснюватися в навчальних приміщеннях навчальних корпусів № 1 (вул. Академіка 

Глушкова, 42) та № 2 (вул. Магнітогорська, 1Б). Для освітнього процесу за 

програмами інтернатури буде використано лабораторії 1, 2, кабінет хімії, 

спеціалізований кабінет «Анатомічний театр», комп’ютерні лабораторії №3, №5. 

Загальна площа навчальних приміщень складає 388,2 кв.м. на 161 посадкове 

місце, що, з урахуванням трьох змін навчання, цілком дозволить забезпечити освітній 

процес за програмами підготовки в інтернатурі для 300 місць ліцензованого обсягу. 
 

Назва 

навчального 

приміщення 

Площа 

(кв.м.) 

Обладнання, устаткування 

Лабораторія 1  62,5 Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Симуляційний центр – 1 шт. 

Муляж руки людини – 2 шт. 

Муляж шкіри –5 шт. 

Муляж ягодичної частини – 1 шт. 

Муляж для внутривенних ін’єкцій – 1 шт. 

Інгалятор ультразвуковий індивідуальний – 1 шт. 

Електрокардіограф МЕДАС-ЕКІТ – 1шт. 

Апарат для виміру кров’яного тиску – 1шт. 

Апарат для УВЧ -Терапії переносний УВЧ-66 – 1 шт. 

Апарат ДАРСОНВАЛЬ КОРОНА – С – 1шт.  

Набір для хірургічних вправ -1 шт. 

Тренажер СЛР з функцією оцінювання – 1 шт. 

Аптечка транспортна Євростандарт-1 шт. 

Набір для забору крові ref. 274719-1 шт. 

Набір імітатор поранень і поразок -1 шт. 

Ящик з хірургічними інструментами-2 шт. 

Тренажер муляж-2 шт. 

Апарат дихальний ручний – 1 шт. 

Інгалятор аерозольний (розпилювальний) – 1 шт. 

Небулайзер – 1 шт. 

Спірометр – 1 шт. 

Динамометр медичний ручний – 1 шт. 

Ліхтарик медичний – 1 шт. 
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Молоток неврологічний МНК – 6 шт. 

Інгалятор (небулайзер) «РОТОР» («Мусон») – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дитини – 1 шт. 

Тренажер-муляж голови дорослого – 1 шт. 

Симулятор LF00994-1721-1 шт. 

Віскозиметр - 2 шт. 

Дзеркало гінекологічне – 3 шт. 

Дерматоскоп – 1 шт. 

Шпатель – 5 шт. 

Тумба металева однодвірна на колесах-1 шт. 

Штатив медичний на 4 колесах-2 шт 
Підставка-штатив для ін’єкцій -1 шт. 

Вимірювач росту підлоговий -1 шт. 

Ваги підлогові-1 шт. 

Табуретка -2 шт. 

Кушетка – 4 шт. 

Табуретка на колесах-2 шт. 

Набір штатив та ємності для ліків -1 шт. 

Аптечний ящик металевий- 1 шт. 

Бокс медичний нержавійка -2 шт. 

Лоток медичний нержавійка-5 шт. 

Шафа під склом -1 шт. 

Стілець -9 шт.  

Столик інструментальний – 1 шт. 

Парта одномісна – 10 шт. 

Парта двомісна -5 шт. 

Мультимедійний проектор EPSON mod EB-X400 – 1 шт; 

Підвісний екран для проектора – 1 шт,  

Ноутбук для викладача ASUS VIVOBOOK – 1 шт 

Лабораторія 2  71,5 Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт.  

Демонстраційна модель руки з м’язами, 6 частин – 1шт. 

Апарат УВЧ-терапії, УВЧ-66 – 1 шт. 

Апарат Дарсонваль Корона-С – 1шт. 

Стандартна модель скелета людини, 1,8 м – 2 шт. 

Електрокардіограф Мідас-ЕІТ-1 канальний -1 шт. 

Модель чоловічого тазу, 2 частини – 1 шт. 

Модель жіночого тазу, 2 частини – 1 шт. 

Модель травної системи – 1 шт. 

Модель ступні (зв’язки) – 1 шт. 

Набір мікропрепаратів Sigeta «Гістологія, цитологія, 

ембріологія» - 1 шт. 

Кушетка медична з регульованим підголівником КРП – 4 шт. 

Модель вуха 5 кратне збільшення, 6 частин – 1 шт. 

Дзеркало вушне – 1 шт. 

Дзеркало носове – 1 шт. 

Дзеркало гортанне – 1 шт. 

Ємність для дезрозчину, дезінфекції інструментарію – 1 шт. 

Камертон – 1 шт. 

Набір ЛОР-інструментів – 1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Отоскоп – 1 шт. 



Рефлектор лобний  – 1 шт. 

Ларингоскоп KAWE- 1 шт. 

Шпателі двосторонні – 2 шт.  

Столик інструментальний СІ-5 – 2 шт. 

Носорозширювач – 1 шт 

Тумба медична МД ТП-3 – 1 шт. 

Ростомір напільний дерев’яний зі стільцем – 1 шт. 

Модель скелета тазу жіночого – 1 шт. 

Модель скелета тазу чоловічого – 1 шт. 

Набір препаратів Konus людське тіло: патологічні тканини – 

100 шт. 

Набір препаратів Konus зоологія : людські та тваринні паразити 

– 100 шт. 

Набір препаратів Optima загальна біологія Е – 100 шт. 

Стілець гвинтовий без спинки СВ стаціонарний – 2 шт. 

КСК-9 коробка стерилізаційна кругла – 2 шт. 

Реанімаційний мішок для дорослих  HX-001-А – 1 шт. 

РМО рефлектор лобний з жорстким узголів’я - 2 шт. 

Модель серця людини, 2 частини – 1 шт. 

Штатив для тривалих вливань пересувний ШДВ-П – 2 шт. 

Модель хребців – 3 шт. 

Аптечка АМ-1 – 1 шт. 

SH-8003 Електронні терези підлогові (скло) – 1 шт. 

Сорочка халат чоловічий, жіночий на ґудзиках – 6 шт. 

КП Таблиця визначення гостроти зору (комплект з 6 штук) – 1 

шт. 

Таблиці для визначення кольорочутливості – 1 к-кт 

ЛОН 200 Лоток ниркоподібний нержавіючий  200*105*30мм – 

2 шт. 

Динамометр лабораторний 5Н – 2 шт. 

Т006 Стетоскоп акушерський дерев’яний – 1 шт. 

Т005 Стетофонендоскоп двосторонній – 2 шт. 

Набір «Імітатори поражень і уражень» – 1 шт. 

Джут турнікет «Січ» – 1 шт. 

Джут для в/в маніпуляцій для дорослих APEXMED – 1 шт. 

Голка атравмована – 20 шт. 

Халат стерильний хірургічний –10  шт. 

Затискач Кохера прямий 200 мм – 3 шт. 

Затискач Кохера зігнутий 200 мм – 3 шт. 

Затискач Більрота прямий 200 мм – 2 шт. 

Затискач Більрота зігнутий 200 мм – 2 шт. 

Затискач Москіт – 4 шт. 

Ножиці очні зігнуті 100 мм – 4 шт. 

Голка колюча – 10шт. 

Голка ріжуча – 10 шт. 

Пінцет хірургічний 150, 200, 250 мм – 6шт. 

Пінцет анатомічний 150 мм – 3 шт. 

Затискач – 5 шт. 

Джут венозний – 1 шт. 

Крючок Фарабефа 215 мм – 1 шт. 

Крючок 4-х зубий 1 шт. 



Окуляри віртуальної реальності Oculus Quest 2,64 Gb – 4 шт. 

Автоматичний тонометр LD 23 А – 1 шт. 

Механічний тонометр LD -70 NR – 2 шт. 

Віскозиметр ВПЖ -12.75;7017900000 -2 шт. 

Модель для відпрацювання навичок крикотиреотмії – 1шт. 

Модель для інтубації немовляти з легенями – 1 шт. 

Модель судинного доступу – 1 шт. 

Навчальна модель для СЛР дорослий «Профі», з контролем – 2 

шт. 

Модель для інтубації удосконалена – 1 шт. 

Каталка медична Sprint 100 – 1 шт. 

Ліжко медичне Eleganza 2 – 1 шт. 

Набір для дорослих +педіатрія 2,5 В1 рукоятка +7 клинків 

Міллер С/Макінтош С КаWe -1 шт. 

Штатив лабораторний ШЛ комплектація 1 – 2 шт. 

Монітор пацієнта Vista 120 – 1 шт.  

Насос інфузійний Infusomat Space – 1 шт. 

Мультимедійний проектор EPSON mod EB-X400 – 1 шт; 

Підвісний екран для проектора – 1 шт,  

Ноутбук для викладача ASUS VIVOBOOK – 1 шт 

Кабінет хімії 

 

52,0 Моделі атомів зі стержнями для складання моделей молекул - 

1 шт. 

Терези електронні- 1 шт.  

Ареометри навчальні (20 шт. зі шкалами різних параметрів) – 

2 шт 

Холодильники прямі, зворотні – 1 шт 

Термометр електронний – 5 шт 

Мікроскоп – 1 шт. 

Колонка адсорбційна – 2 шт.  

Хроматограф газовий навчальний -1 шт.  

Дошка для сушіння посуду- 1 шт. 

Пробірки 5, 10, 15 мл – 50 шт. 

Штатив хімічний лабораторний - 5 шт. 

Штатив для демонстраційних пробірок -2 шт.  

Штатив для пробірок – 5 шт.  

Тримач для пробірок - 5 шт. 

Гумове приладдя: пробки різних розмірів з отворами і без них 

шланги різних діаметрів груші балони для помпування 

повітря – 1 наб. 

Пробки гумові: з тримачем № 14,5 з тримачем № 19 - 2 шт. 

Затискачі комбіновані: гвинтовий пружинний - 1шт. 

Трубки пластикові - 1 наб.  

Підставка для переливання реактивів 2 шт 
Рукавички гумові хімічно стійкі - 2 пари. 

Окуляри захисні - 2 пари. 

Сітки вогнетривкі - 1 наб. 

Паличка скляна - 60 шт. 

Промивалка пластмасова: 250 мл, 500 мл - 2 шт. 

Халат лабораторний бавовняний – 1шт. 

Шпатель №2 - 2 шт. 

Шпатель №3-  2 шт.  

Щипці тигельні - 2 шт.  



Склянки з дозатором для зберігання розчинів, реактивів: з 

напівбілого скла (або пластмаси), 30-50 мл з напівбілого скла, 

250мл з темного скла, 30-50 мл з темного скла, 250 мл з 

нижнім тубусом, 1500 мл -10шт. 

Бюретки: 1 компл. з краном, 50 мл пряма, 25 мл - 2 шт. І5 шт. 

Крапельниця для одноразового дозування розчинів: з 

притертого піпеткою (Тернера) з носиком (Шустера) 1 компл. 

– 1 шт. 

Пробірки: ПХ-14 ПХ-16 ПХ-21 пробірка градуйована 

пробірка конічна центрифужна без поділок -10 шт 

Лійка конусоподібна: проста конусоподібна, діаметр 56 мм 

проста конусоподібна з коротким стеблом, діаметр 75 мм 

проста конусоподібна з коротким стеблом, діаметр 100 мм 

проста № 2 для порошків 4 шт. 

Лійка циліндрична: ділильна циліндрична,'100 мл ділильна 

циліндрична, 250 мл крапельна, 50 мл - 5 шт. 

Колба конічна: КН-50-14,5 КН-100-18,8 КН-250-29 КН.-500-

29 КН-1000-29 - 2 шт. 

Колба круглодонна: КК-50-14,5 КК-250 КК-500-29 для 

перегонки круглодонна ПКВ-250 для перегонки круглодонна 

ПКВ-500 - 5 шт. 

Колба плоскодонна: П-50-14,5 П-250 П -500-34 П-1000-34 -5 

шт. 

Мензурка: 50, мл 250, мл 500, мл 1000, мл – 4шт. 

Промивна склянка: двогорба С-2Г 500 для промивання газу 

(Тищенка) з насадкою СН-200 (Дрекселя- 4 шт. 

Стакани: високий ВН-50 мл високий ВН-150 мл високий ВН-

600 мл високий з носиком, 400 мл високий з носиком, 1000 мл 

високий з плечиками для зважування.(бюкс) стакан низький 

НН-250 – 5 шт. 

Циліндри мірні:  з носиком, 50 мл з носиком, 100 мл з 

носиком, 250 мл з носиком, 500 мл з носиком, 1000 мл – 4 шт 

Ступка з товкачиком – 2 шт. 

Лійка Бюхнера - 2 шт. 

Папір фільтрувальний 200 г Фільтри (діаметр 55 мм, біла 

стрічка) Фільтри (діаметр 70 мм, червона стрічка) Фільтри 

(діаметр 70 мм, біла стрічка) Фільтри (діаметр '70 мм, синя 

стрічка) – 5 шт. 

Періодична система елементів – 1 шт. 

Електрохімічний ряд напруг. Розчинність кислот, основ, 

солей у воді. Відносна електронегативність атомів хімічних 

елементів - 1 шт. 

Спеціалізований 
кабінет 

«Анатомічний 

театр» 

87,6 Інтерактивна дошка Jam BOARD – 1 шт. для демонстрації 
проведення операцій онлайн  

Окуляри віртуальної реальності OCULUS QUEST – 1 шт. 

Навчальні стенди: 

Скелет  

Серце 

Серцево-судинна система 

Нервова система 

М’язова система 

Ендокринна система 



Травна система 

Слухова система 

Будова ока 

Будова вуха 

Анатомія носа та приносових пазух 

Будова шкіри 

Будова нирок 

Внутрішні органи людини 

Дихальна система 

Легені: вигляд з медіального боку 

Лімфатичні судини і вузли легені 

Лімфатичні судини і вузли стравоходу 

Шлунок 

Перехід глотки у стравохід 

Череп 

Череп: вид збоку 

Поверхневі м’язи спини 

Клубово-сліпокишкова ділянка 

Печінка 

Поверхня печінки 

Будова статевих органів чоловіка 

Будова статевих органів жінки 

Негатоскоп н-48 

Стетофонендоскоп – 1шт.  

Термометр - 1 шт. 

Гастроскоп – 1 шт. 

Тонометр – 1 шт. 

Глюкометр – 1 шт. 

Макет скелету людини – 2 шт. 

Фредерік Мартіні «Анатомічний атлас людини» - 2 шт. 

«Human Аnatomy» (національний підручник за ред. Черкасова 

В.Г., Герасим’юка І.Є. та ін.) – 3 шт. 

Комп’ютерна 

лабораторія № 5 

57,3 Ноутбук ACER ASPIRE 5т - 14 шт.,  

Ноутбук ACER ASPIRE 5т  – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Принтер 3D Creality – 1 шт. 

Комп’ютерна 

лабораторія № 3 

57,3 Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X - 14 шт.,  

Ноутбук MACBOOK AIR, MACOS X – 1 шт. 

Окуляри віртуальної реальності OCULUS QUEST – 1 шт.,  

принтер EPSON L3151 – 1 шт. 

Акустична система Edifier R980T – 1 шт. 

 


