
Картка освітньої програми: Медицина 

Спеціальність 222 «Медицина» 

Освітня програма медицина  

Освітній ступінь другий (магістерський)  

Професійна кваліфікація лікар 

Кількість навчальних семестрів  12  

Мова навчання  англійська  

Початок навчання вересень 2018 

Закінчення навчання червень 2024 

Ліцензійний обсяг  300 (200 – іноземні громадяни, 100 – 

громадяни України) 

 

 Вартість навчання 91000 грн. 

Предмети, що вивчаються 

(обов’язкові) 

Іноземна мова (українська), Українська 

мова (за професійним 

спрямуванням),Українська та зарубіжна 

культура, Філософія, Латинська мова та 

медична термінологія, Вступ до 

університетських студій та історія 

медицини, Медична біологія, Медична 

та біологічна фізика, Медична 

інформатика, Медична хімія, Біологічна 

та біоорганічна хімія, Анатомія 

людини, Гістологія, цитологія та 

ембріологія, Фізіологія, Мікробіологія, 

вірусологія та імунологія, Безпека 

життєдіяльності; основи біоетики та 

біобезпеки, Патоморфологія, 

Патофізіологія, Фармакологія, Гігієна 

та екологія, Пропедевтика внутрішньої 

медицини, Пропедевтика педіатрії, 

Загальна хірургія, Радіологія, 

Внутрішня медицина в тому числі 

ендокринологія, медична генетика, 

клінічна фармакологія, клінічна 

імунологія та алергологія, професійні 

хвороби, Педіатрія з дитячими 

інфекційними хворобами, Хірургія у 

тому числі дитяча хірургія, 



нейрохірургія, Акушерство і 

гінекологія, Соціальна медицина, 

громадське здоров'я, Урологія, 

Оториноларингологія, Офтальмологія, 

Неврологія, Медична психологія, 

Психіатрія, наркологія, Дерматологія, 

венерологія, Фізична реабілітація, 

спортивна медицина, Судова медицина. 

Медичне право України, Інфекційні 

хвороби, Епідеміологія та принципи 

доказової медицини, Паліативна та 

хоспісна медицина, Онкологія та 

радіаційна медицина, Травматологія і 

ортопедія, Фтизіатрія, Анестезіологія та 

інтенсивна терапія, Екстрена та 

невідкладна медична допомога, 

Клінічна анатомія і оперативна хірургія, 

Основи психології, Медична генетика, 

Клінічна біохімія, Охорона праці в 

галузі, Догляд за хворими (практика), 

Сестринська практика, Виробнича 

лікарська практика, Загальна практика 

(сімейна медицина) 

 

Наявність виробничої практики  Догляд за хворими (практика), 

Сестринська практика, Виробнича 

лікарська практика, Загальна практика 

(сімейна медицина) 

 

Сторінка інституту http://biology.univ.kiev.ua/ 

 

Опис програми ННЦ "Інститут біології та 

медицини" має потужну 

фундаментальну базу, найкращу серед 

закладів вищої освіти України 

лабораторно-експериментальну та 

науково-виробничу базу, 

Університетську клініку, забезпечений 

високо-кваліфікованими кадрами 



(виключно докторами і кандидатами 

наук) для здійснення підготовки 

висококваліфікованих фахівців 

біологічного та медичного профілю на 

сучасному науково-практичному рівні.  

Отримавши диплом другого 

освітнього рівня "Магістр" зі 

спеціальності "Медицина" (освітня 

програма  "Медицина"), фахівець може 

працювати  лікарем  на  відповідній  

первинній  посаді  і  надавати  

лікувально-діагностичні, медико-

профілактичні та медико-соціальні 

послуги населенню  в  системі  

первинної  медико-санітарної  

допомоги.  Для  підвищення свого 

професійного рівня за певною 

медичною спеціальністю фахівець, що 

отримав диплом  магістра, може 

здобути обрану кваліфікацію в 

інтернатурі та резидентурі за 

відповідними програмами 

післядипломної освіти.   

Класична університетська освіта, 

високий рівень підготовки, 

сформований  в стінах Університету 

науковий  світогляд, навички 

організації професійної  діяльності  та  

вміння  застосовувати  отримані  знання  

на практиці дозволяють випускникам 

Інституту розвинути свої лідерські 

якості й успішно керувати діяльністю 

наукових, науково-практичних та 

адміністративних установ в Україні та 

за кордоном.   

 

 

 

 

 



Information Card of Education Program “Medicine” 

Specialization  222 “Medicine” 

 Educational program Medicine   

Educational level  Second (master’s)  

Professional qualification Doctor  

Number of academic semesters  12  

 Language of tuition  English  

Commencement of studies  September 2018 

Completion of studies June 2024 

Vacant places for enrollment 300 (200 – foreign citizens, 100 citizens of 

Ukraine) 

Tuition fees 91,000 UAH 

Disciplines taught (compulsory) Foreign language (Ukrainian), Ukrainian 

language (for professional purposes), 

Ukrainian and foreign culture, Philosophy, 

Latin language and medical terminology, 

Introduction to university project groups 

and the history of medicine, Medical 

biology, Medical and biological physics, 

Medical informatics, Medical chemistry, 

Biological and bioorganic chemistry, 

Human anatomy, Histology, cytology and 

embryology, Physiology, Microbiology, 

virology, and immunology, Health and 

safety; fundamentals of bioethics and 

biosafety, Pathomorphology, 

Pathophysiology, Pharmacology, Hygiene 

and ecology, Propaedeutics of internal 

medicine, Propaedeutics of pediatrics, 

General surgery, Radiology, Internal 

medicine including endocrinology, 

medical genetics, clinical pharmacology, 

clinical immunology and allergology, 

occupational diseases, Pediatrics with 

childhood infectious diseases, Surgery 

including pediatric surgery, neurosurgery, 

Obstetrics and gynecology, Social 

medicine, public health, Urology, 

Otorhinolaryngology, Ophthalmology, 



Neurology, Medical psychology, 

Psychiatry, narcology, Dermatology, 

venereology, Physical rehabilitation, sports 

medicine, Forensic medicine. Ukrainian 

medical law, Infectious diseases, 

Epidemiology and principles of evidence-

based medicine, Palliative and hospice 

medicine, Oncology and radiation 

medicine, Orthopedics and traumatology, 

Phthisiology, Anesthesiology and 

intensive therapy, Urgent and emergency 

medical care, Clinical anatomy and 

operative surgery, Psychology 

fundamentals, Medical genetics, Clinical 

biochemistry, Occupational safety in the 

field, Taking care of patients (practice), 

Nursing practice, Professional medical 

practice, General practice (family 

medicine) 

 

Availability of professional practice  Taking care of patients (practice), Nursing 

practice, Professional medical practice, 

General practice (family medicine) 

 

Web site of the faculty/institute http://biology.univ.kiev.ua/ 

 

Outline of the program ESC “Institute of Biology and Medicine” 

has a strong fundamental base, the best, 

among the institutions of higher education 

of Ukraine, laboratory, experimental, 

scientific and professional facilities, the 

University Clinic, which is provided with 

highly qualified personnel (exclusively 

doctors and candidates of sciences) for the 

training of highly qualified specialists in 

biology and medicine at the modern 

scientific and practical level. 

After receiving a diploma of the second 

educational level “Master” in the specialty 



of Medicine the graduate will be able to 

manage professional work as: doctor-

intern; doctor-trainee; doctor-resident. For 

further professional training, the graduate 

will have to enroll into one of the 

programs of postgraduate education 

(internship, residency), which are designed 

for further training of medics in a 

particular specialization.  

Classic university education, valuable 

practical skills, scientific world outlook, 

which was formed in the university, the 

ability to organize professional activities 

and to use theoretical knowledge as 

applied to practice allows the graduates of 

the Institute to develop their leadership 

qualities and successfully manage their 

professional activities in academic, 

healthcare and administrative 

organizations both in Ukraine and abroad. 

 

 

 

 


