
Анотація навчальної дисципліни 
«Медичний check-up та основні засади здорового способу життя»» 

Освітньо-професійна програма «Медицина» 
Спеціальність: 222 Медицина 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 
Метою вивчення навчальної дисципліни ознайомлення студентів з основами оцінки 

стану організму за допомогою сучасних діагностичних заходів, а також вивчення основних 

аспектів відновлення підтримки та відновлення здоров’я за допомогою корекції способу 

життя. 
             Міжпредметні зв’язки: дисципліна «Медичний check-up та основні засади 

здорового способу життя» в структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих 

відповідних знаннях з таких дисциплін: анатомія людини, медична біологія, біологічна та 

біоорганічна хімія, фізіологія, патоморфологія, патофізіологія, гігієна та екологія. Вивчення 

дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом усіх клінічних дисциплін, а 

саме розділів, що стосуються скринінгової оцінки стану здоров’я, виявлення факторів 

ризику його порушення, а також набуття компетентностей з проведення санітарно-
просвітницької роботи і засвоєнні практичних навичок з розробки плану корекції способу 

життя і передбачає інтеграцію з дисциплінами циклу професійної підготовки «по 

вертикалі» в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності, надає можливість 

отримати практичні навички та формувати професійні вміння для оптимізації 

терапевтичної тактики та догляду за хворими. 
 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей, як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони 

здоров’я за спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

здатність вчитися і бути сучасно навченим; здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; здатність 

приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; 
здатність діяти соціально,відповідально та свідомо; розуміння важливості превентивних 

заходів у підвищенні якості здоров’я населення; навички опитування та клінічного обстеження 

пацієнта; здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів; здатність до визначення необхідного режиму праці та 

відпочинку при лікуванні захворювань; здатність до визначення характеру харчування при 

лікуванні захворювань; здатність до визначення принципів та характеру лікування 

захворювань; здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-
економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції; 
здатність планувати та проводити скринінгове обстеження організму та виявляти ранні 

предиктори погіршення його стану; здатність інтегровано оцінювати скарги та результати 

обстеження пацієнтів будь-якого віку та давати рекомендації щодо немедикаментозної 

корекції їх стану 
Програмні результати навчання: використовувати набуті знання про будову та 

функції окремих органів й систем і організму людини в цілому внормі, при розвитку 

патологічних процесів, захворювань в подальшому навчанні та у практичній діяльності лікаря; 
призначати й аналізувати додаткові методи обстеження (лабораторні, рентгенологічні, 

функціональні та/або інструментальні); оцінювати інформацію з метою проведення 

диференційної діагностики захворювань (за списком 2), використовуючи знання про людину, 

її органи й системи, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за 

списком 4); встановлювати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1), 

встановити попередній та клінічний діагноз захворювання (за списком 2) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та логічного аналізу, використовуючи найбільш вірогідний або 



синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, висновки 

диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм; визначати необхідний режим праці та відпочинку 

при лікуванні захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у 

хворого та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього 

клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами; призначати необхідне лікувальне 

харчування при лікуванні захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; здійснювати систему 

протиепідемічних та превентивних заходів, на підставі даних про стан здоров’я певних 

контингентів населення та про наявність впливу на нього навколишнього середовища;  

проводити заходи первинної, вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний медичний 

огляд, звернення за медичною допомогою), використовуючи існуючі методи санітарно-
просвітницької роботи для гігієнічного навчання з урахуванням особливостей регіону; 
володіти інноваційними технологіями діагностики і лікування, технікою ендоскопічних, 

малоінвазивних, реконструктивно-пластичних втручань 
Очікувані результати навчання: 
знати:   основні інструментальні та лабораторні методи оцінки стану здоров’я ; виявлення 

найбільш небезпечних факторів ризику  погіршення здоров’я;   основні складові здорового способу 

життя та принципи його ведення;   найбільш поширені хвороби та методи їх діагностики та 

лікування; оволодіти знаннями та методами первинної та вторинної профілактики;  основні засади 

організації робочого процесу приватної медичної установи та  володіти основними 

маркетологічними методиками. 
вміти: застосовувати основні інструментальні та лабораторні методи оцінки стану 

здоров’я; виявлення найбільш небезпечних факторів ризику  погіршення здорв’я; 
використовувати основні засади здорового способу життя для покращення стану здоров’я 

та зовнішнього вигляду пацієнтів; проводити бесіди з пацієнтами щодо необхідності 

корекції способу життя для профілактики хвороб цивілізації та їх ускладнень; 
якісноорганізуватиробочийпроцесприватноїлікувально-профілактичної установи. 
        Зміст навчальної дисципліни:   

Роль антропометричних показників, складу тіла та обміну речовин в оцінці 

стану здоров’я. Антропометрія-один з основних методів дослідження. Основні 

антропометричні виміри та індекси. Статеві, вікові та расові антропометричні особливості 

фізичної будови.Біоімпедансний аналіз.Основні переваги цього методу дослідження. 

Правильне співідношеннякісток,м’язів,води та жиру в організмі. Динаміка жирової маси за 

допомогою біоімпедансного методу при Метаболічному синдромі. Вікові особливості змін 

у композитному складі тіла.Поняття Основного обміну. За допомогою яких формул та 

методів інструментальної діагностики вимірюється Основний обмін. Інформаційне 

значення цього показника в лікарській практиці. 
Скринінгова оцінка стану серцево-судинної системи. 

ЕКГдослідження.ІндексРобінсона,як основний показник енергопотенціалу організму. 

Навантажувальні тести. Практичне значення навантажувальних тестів. Дослідження 

обміних процесів під час рухової активності(МПК). Пульсові зони, взаємозв’язок з руховою 

активністю, підбір індивідуальної схеми тренування під індивідуальні особливості серцево-
судинної системи, велоергометрія-як метод діагностики толерантністі до фізичної 

активності, практичне значення в кардіології. ВСР дослідження. Практичне значення. 

Техніка вимірювання. Індекс напруження.Показники активності регуляторних систем,та 

баланс відділів вегетативної нервової системи. Методи корекції цих показників. 



Вплив фізичного навантаження на діяльність серцево-судинної системи та обмін 

речовин. Скринінг стану дихальної системи. Що таке МПК? Вплив аеробних тренувань 

на стан серцево-судинної системию. Які існують зони тренувань, і за допомогою якого 

метода діагностики вимірюються? Специфіка тренувального процесу при захворюваннях 

серцево-судинної системи. 
Стан опорно-рухового апарату як складова рівня здоров'я. Дослідження 

мобільності суглобів. Сплентографія. Основні типи постави. Специфіка тренувального 

процесу при порушеннях в опорно-руховій системі. 
Місце лабораторної діагностики в загальному медичному чек-апі. Лабораторна 

панель OpenLongevity? Інтерпретаціяпоказників, унікальність та 

практичнезначення.Динамікапрограмикорекції за допомогою лабораторного скринінгу. 
Основні правила підбору харчування. Підбір індивідуальної схеми харчування під 

соматичну паталогію. Роль дослідження Основного обміну у підборі харчування. Динаміка 

лабораторних показників через 3 місяці після підібраної схеми харчування. Роль 

біоімпедансного методу у динаміці жирової маси під час програми корекції. Адаптація 

дієти під індивідуальні смакові особливості кожного з пацієнтів. 
Основні правила підбору фізичного навантаження. Інтенсивність, тривалість  

спрямованість та кратність фізичного навантаження. Фізичні навантаження при порушенні 

роботи серцево-судинної системи, та опорно-рухової системи. Аеробні фізичні 

навантаження, як метод профілактики порушень роботи серцево-судинної системи. 
Режим праці та відпочинку, сну та бадьорості, шкідливі звички – невід’ємні 

складові здорового довголіття. Біоритми. Роль мелатоніна у боротьбі зі стресом. Режим  

дня та його взаємозв’язок з гормональною системою. Шкідливі звички та їх вплив на 

здоров’я. Режим праці та відпочинку та взаємозв’язок з функціональними можливостями.  
Експрес-методи оцінки стану здоров’я. Що таке експрес –оцінка здоров’я? Її 

переваги? Які показники оцінюються? Для чого потрібна експрес-оцінка здоров’я в 

сучасній медицині? Мобільність методу експрес-оцінки здоров’я. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

105 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


