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Загальні дані про Медичну школу 
 

• Термін подання заявки на навчання - до 15 
листопада 

• Вартість подання заявки - 125 доларів США 

• Термін навчання – 4 роки 

• Вартість навчання -  $ 56 790 

• Співвідношення викладачів та студентів  - 1,6: 1 

• Чисельність співробітників - 3 345 

• Загальна кількість студентів -  728 

• Набір на перший курс - 177 студентів 
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Історичні віхи 

• Медична школа GW - одинадцята найстаріша медична 
школа в США 

• Заснування – 1824, медичний факультет Колумбійського 
коледжу (пізнішеGW) 

• Відкриття клініки - 1948  

• Відкриття Центру навичок клінічного навчання та 
моделювання (CLASS) - 2014   
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Місія 

• Підготовка завтрашніх лідерів у медицині, науці та галузі 
охорони здоров'я 

• Зцілення за допомогою інноваційних технологій та 
милосердної допомоги 

• Розвиток наукових досліджень з акцентами на міжгалузеву 
співпрацю 

• Сприяння культурі досконалості   
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Центр навичок клінічного навчання та 
моделювання 

• Більше 10 000 квадратних метрів 
навчального простору 

• Високоякісні манікени, що дозволяють 
моделювати різноманітні сценарії 
охорони здоров'я а 

• Стандартне клінічне обладнання  
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Інноваційні підрозділи 

• Біохімія і молекулярна медицина 
• Геноміка і точна медицина 
• Здоров'я, функція людини і 

реабілітаційні науки 
• Інтеграційні медичні науки 
• Клінічні дослідження та лідерство 
• Мікробіологія, імунологія і тропічна 

медицина 
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 Підрозділи внутрішньої медицини  
 

Кардіологія 
Гастроентерологія 
Гематологія та онкологія 
Інфекційні захворювання 
Легенева та критична медична допомога 
Ендокринологія 
Геріатрична медицина 
Нефрологія 
Ревматологія 

Хоспіс та паліативна допомога 
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Приклад навчального плану 2018 
 

smhs.gwu.edu 



Екзаменаційні рекомендації 2017-2018 
 

Екзаменаційні кімнати 

Студенти займають призначені місця 

Іспит проводиться за iPad, якщо iPad втратить заряд під час іспиту, закінчення іспиту на паперовому 
носії 

Студенти мають дати згоду на виконання Кодексу честі перед кожним іспитом 

Студенти не мають права задавати питання щодо змісту або з'ясування питань під час іспиту 

Тривалість іспиту така, що студент не може покинути екзаменаційної кімнати при його виконанні 

Студенти залишаються на призначених місцях до кінця іспиту, доки проктор не зареєструє завершення 
іститу кожним з них 

У випадку виникнення надзвичайної ситуації студенту пропонується негайно закрити свій IPad і 
залишити екзаменаційну кімнату відповідно до інструкцій з надзвичайних ситуацій 
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Програма для сім'ї та друзів 
 

• Програма для сім'ї та друзів за назвою 
«День у житті студента-медика " 
проводиться кожні два роки з метою 
надати можливість членам родини та 
друзям ознайомитися з життям у Школі 
медицини GW 

• Програма організується студентським 
комітетом, і включає  ознайомчі лекції, 
практичні заняття, групові обговорення, 
обід і міні-церемонію відкриття 
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 Резідентура з внутрішньої медицини 

• Навчання лікарів наданню високоякісної 
медичної  допомоги 

• Амбулаторна загальна внутрішня медицина, 
спеціалізація за клінічними напрямами 

• Окрім клініки факультету базами являються 
медичний центр ветеранів Вашингтону (округ 
Колумбія) та Національний інститут здоров'я 
(NIH)  
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Наголоси 
• Университету належить 20% акцій клініки 

• Лікування за кошти страхових компаній та інших джерел, як 
правило оплачується лише 45% послуг 

• В резидентурі вихідці з інших країн, що готуються до 
ліцензійних іспитів, та університетів різних штатів і лише частка 
з GW у зв’язку з порівняно низькою зарплатнею 

• Використовуються найсучасніші інноваційні методи діагностики 
і лікування 

• Для прикладу, як результат в клініці патологоанатомічне 
відділення на 8 місць і жодного розтину, розтин при 
невстановленому діагнозі і в поліцейському підрозділі міста 

• Ритм роботи найнапруженіший 
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Всі зручності 
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