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СТРУКТУРА СИЛАБУСА ВК19

Новітні технології в діагностиці та лікуванні 

онкологічних захворювань

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Вид контролюВсього год. / Кредитів 

ЕСТS

Аудиторних

СРА
Лекцій

Практичних 

занять

Розділ 1 «Онкологічна служба в 

системі охорони здоров&apos;я. 

Злоякісні утворення голови та 

шиї.»

34 год. / 

1,1кредити ЕСТS
2 20 12

Поточний,

іспит

Розділ 2 «Злоякісні захворювання 

шкіри та грудної залози. Пухлини 

шлунково-кишкового тракту та 

середостіння.»

56 год. /1,9

кредити ЕСТS
8 30 18

Поточний,

іспит

Розділ 3 «Пухлини чоловічої та 

жіночої статевої системи. 

Пухлини сечової системи.»

56 год. /1,9

кредити ЕСТS
6 30 18

Поточний,

іспит

Розділ 4 «Пухлини кісток та 

м’яких тканин. Гемобластози»

34 год. / 

1,1кредити ЕСТS
4 20 12

Поточний,

іспит

Всього
180 год./ 6

кредитів ЕСТS
20 100 60

Структура навчальної дисципліни



АЛГОРИТМ РОБОТИ НА КАФЕДРІ ОНКОЛОГІЇ

план лекцій та практичних занять, котрі 

проводяться по основним 4 розділам:

Розділ 1. Онкологічна служба в системі охорони здоровя. Злоякісні утворення голови

та шиї.

Розділ 2. Злоякісні захворювання шкіри та грудної залози. Пухлини шлунково-

кишкового тракту та середостіння.

Розділ 3 Пухлини чоловічої та жіночої статевої системи. Пухлини сечової системи.

Розділ 4. Пухлини кісток та м’яких тканин. Гемобластози



МЕТОДИ НАВЧАННЯ АСПІРАНТІВ ТА 

ПОШУКАЧІВ КАФЕДРИ ОНКОЛОГІЇ.

-Опитування аспірантів з роз’ясненням ключових питань

предмету та відповіді на запитання здобувачів

-Опанування практичних навичок проводиться за

допомогою:

• тестових завдань;

• індивідуального усного опитування за теоретичними

питаннями, які включені до методичних розробок з

відповідних тем;

• розвязування ситуаційних задач;

• оформлення протоколів практичних занять.

-Участь здобувачів у навчально-дослідних конференціях і

симпозіумах по проблематиці наукових досліджень.

-Співпраця із зарубіжними партнерами ІФНМУ

(стажування, участь у науково-комунікативних заходах,

лекціях, тренінгах).



ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Новітні технології в діагностиці та лікуванні 

онкологічних захворювань

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям

теми та включає в себе перевірку знань, навичок та вмінь під час практичних занять. 

Проводиться у формі індивідуального усного опитування за теоретичними питаннями, що

включені до методичних розробок з відповідних тем, тестування, розв’язування ситуаційних

задач; структурованих письмових робіт; виконання індивідуальних завдань, презентацій

доповідей, проектів, демонстрації практичних навичок та вмінь, підготовки наукових звітів.

Для тих тем, які аспірант опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного 

заняття оцінювання проходить під час проведення іспиту. 



Клінічна база кафедри-Прикарпатський 

клінічний онкоцентр ІФОР
налагоджена відеотрансляція з усіх операційних у навчальні 

кімнати



ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАВДАННЯ:

Згідно резолюції ВООЗ наведено комплексну 

стратегію боротьби з онкологічними 

захворюваннями, яка містить 4 основні 

компоненти :

❖ профілактика (prevention);

❖ діагностика, скринінг та лікування (cure);

❖ догляд та надання паліативної допомоги (care);

❖ організаційні заходи (manage).



АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ 

НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІАГНОСТИЦІ 

ТА ЛІКУВАННІ ОНКОЛОГІЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ.

Імунотерапія раку –одне з найбільших

наукових досягнень останніх років

Блокада імунних контрольних точок

CTLA-4 та PD-1/PD-L1 у лікуванні раку


