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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 
 

Назва дисципліни Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці 

ПІП Пелепець Юрій Олександрович 

Контактний телефон  0505693364 

E-mail:   Pelepets477@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Вт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 

 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 10 

Навчальна практика 30 

Самостійна робота 50 

Підсумковий модульний контроль Залік 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Надати здобувачам вищої освіти фундаментальну і логічно-послідовну систему 

знань практичної спрямованості з ергономіки ,що допоможе ефективно виконувати роботу 

з мінімальною витратою енергії і максимальною безпекою для персоналу, та пацієнта 

Удосконалити знання  правильної біомеханіки і застосування основних її правил в процесі 

медсестринського догляду, у т.ч з профілактики травматизму медичних працівників, що 

допоможе запобігти виникненню професійних захворювань медичних працівників, 

пов'язаних з фізичними перевантаженнями на хребет, які підвищують ризик компресії тіл 

хребців і провокують больовий синдром у спині, тощо. Удосконалення знань та навчання 

пацієнтів та його родичів для ефективного задоволення потреби рухатися і уникати 

небезпеки травм, падінь, пошкоджень, при здійсненні різних переміщень важкохворої 

людини.  

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання:  
ПРН 7. Брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим та перехворілим 

населенням, його реабілітації, ДО в умовах закладів охорони здоров’я, вдома, громаді та 

користуючись чинними наказами МОЗУ вміти: вести ДО населення; робити розрахунок та 

аналіз статистичних показників ефективності диспансеризації; проводити роз’яснювальну 

роботу серед пацієнтів різних диспансерних груп; вести облік груп здоров’я; 

розраховувати та оцінювати окремі показники комплексної дії мікроклімату на організм 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23
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людини; визначати етапи медико-соціальної реабілітації пацієнта, завдання до кожного 

етапу; складати комплекс реабілітаційних заходів залежно від профілю, перебігу, періоду 

захворювання; проводити перепис дитячого населення.  

ПРН 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального стану організму, особистої 

гігієни, харчування пацієнта.  

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією.  

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого 

догляду відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства.  

ПРН 18. Надавати екстрену долікарську медичну допомогу на підставі діагнозу 

гострого невідкладного стану, а також в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час.  

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом 

впливу на спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та 

сімей. 

 

3. Навчальний план з дисципліни 

 

3.1.Теми лекційних занять 

 

№  

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

1. Безпечне лікарняне середовище. Дотримання 

режиму рухової активності  Вплив фізичного 

навантаження на здоров’я медичного 

персоналу Організація робочого місця 

медичної сестри бакалавра для запобігання 

травмам хребта 

Пасєчко, Н. В., Лемке М. 

О., Мазур П. Є. Основи 

сестринської справи: 

підручник. Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2016. 544 с.  

2 

2 Поняття про медичну ергономіку. 

Ергономічні принципи організації праці 

медпрацівника: Використання необхідного 

обладнання, допоміжних засобів для 

переміщення і підйому пацієнта. 

Лісовий В.М., Ольховська 

Л.П., Капустник В.А. 

Основи медсестринства: 

підручник. К.: ВСВ 

Медицина, 2018. 912с. 

2 

3 Поняття про медичну біомеханіку. тіла в 

спокої і при русі: ходьбі, підйомах важких 

предметів, нахилах, в положенні сидячи, 

стоячи, лежачи, а також при виконанні 

повсякденних життєвих функцій 

Пасєчко, Н. В., Лемке М. 

О., Мазур П. Є. Основи 

сестринської справи : 

підручник. Тернопіль : 

Укрмедкнига, 2016. 544 с.  2 

2 

4 Правила біомеханіки під час організації 

робочого місця і в процесі діяльності 

медичної сестри для запобігання травмам 

хребта  

 

 

Медсестринський догляд 

за пацієнтом: Стандарти 

медсестринських 

процедур, маніпуляцій та 

планів догляду і навчання: 

навч. посіб. / І.Я. Губенко, 

О.Т. Шевченко, Л.П. 

Бразалій, В.Г. Апшай. — 

К.: Медицина, 2008. 

 

2 

5 Допомога пацієнту при зміні положення тіла в 

ліжку. Принципи безпечного переміщення 

Медсестринський догляд 

за пацієнтом: Стандарти 

 

2 
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пацієнта на візок, крісло-візок, ноші, ліжко. 

Фактори ризику нещасних випадків у 

пацієнтів різного віку Виявлення пацієнтів з 

високим ризиком нещасних випадків 

медсестринських 

процедур, маніпуляцій та 

планів догляду і навчання: 

навч. посіб. / І.Я. Губенко, 

О.Т. Шевченко, Л.П. 

Бразалій, В.Г. Апшай. — 

К.: Медицина, 2008. 

 

Всього 10 

 Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії 

навчального корпусу 

3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 

 

№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин  

Модуль 1 Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці 

Змістовий модуль 1. Вплив на організм сестри фізичного навантаження.  

Профілактика захворювань, пов'язаних з фізичним навантаженням. 

1. Безпечне лікарняне середовище- 

профілактика професійних захворювань 

хребта медичного персоналу.  

Касевич Н.М. Практикум із 

сестринської справи: навч. 

посіб. — К.: Здоров’я, 2005. 

2 

2 Створення безпечного лікарняного 

середовища для пацієнтів з різними видами 

патології  

Касевич Н.М. Практикум із 

сестринської справи: навч. 

посіб. — К.: Здоров’я, 2005. 

2 

 Всього ЗМ 1   4 

Змістовий модуль 2. Ергономіка та біомеханіка здоров'язберігаючи складові 

медичного персоналу. 

3 Аспекти медичної ергономіки     
Використання прийомів ергономіки, 

спеціальних пристосувань для підйому в 

ліжку, підручних засобів, ходунків, 

тростини  

Касевич Н.М. Практикум із 

сестринської справи: навч. 

посіб. — К.: Здоров’я, 2005. 

2 

4 Медична біомеханіка. Використання 

правил біомеханіки для безпечного 

переміщення пацієнта. 

Касевич Н.М. Практикум із 

сестринської справи: навч. 

посіб. — К.: Здоров’я, 2005. 

2 

 Всього ЗМ 2  4 

Змістовий модуль 3 Техніка безпечного переміщення пацієнта  

5 Правила переміщення і зміни положення 

тіла пацієнта у ліжку (на спині, на животі ) 

при вимушених положеннях пацієнта. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v

0460282-13. 

2 

6 Види захоплення (через руку, при 

піднятому лікті, пахвове, утримання за таз, 

талію, ремінь).Способи безпечного 

підняття пацієнта без допоміжних засобів. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v

0460282-13. 

2 

7 Методи переміщення пацієнта в ліжку https://zakon.rada.gov.ua/go/v

0460282-13. 

2 

8 Методи переміщення пацієнта під час 

купання і ходьбі 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v

0460282-13. 

2 

9 Види транспортування пацієнтів https://zakon.rada.gov.ua/go/v

0460282-13. 

2 

10 Методи переміщення пацієнтів на стілець, https://zakon.rada.gov.ua/go/v 2 
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крісло - каталку, каталку 0460282-13. 

11 Методи підняття пацієнта на невисокому 

ліжку.- 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v

0460282-13. 

2 

12 Методика проведення переміщення 

пацієнта трьома особами 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v

0460282-13. 

2 

13 Правила переміщення і зміни положення 

тіла пацієнта у положенні Фаулера, Сімса.     

https://zakon.rada.gov.ua/go/v

0460282-13. 

2 

14 Способи безпечного підняття пацієнта з 

використанням приладів 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v

0460282-13. 

2 

15 Методи зниження ризиків для 

пацієнтів. Залік 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v

0460282-13. 

2 

 Всього ЗМ-3  22 

Всього Модуль 1  30 

 Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах  

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Місце контролю 

1. Лікувально-охоронний режим, його елементи 4 Заняття НПКВ 1 

2 Положення ніг сестри при піднятті важкостей 4 Заняття НПКВ 2,   

3 Положення спини медичної сестри під час 

переміщення пацієнта 

4 Заняття НПКВ 3 

4 Використання ваги тіла для зняття напруги при 

переміщенні пацієнта.  

4 Заняття НПКВ 4 

5 Надання тілу пацієнта найбільш зручного положення  

при переміщені 

 Заняття 5НПКВ 

6 Робота в бригаді, методика втримання пацієнта 

двома, або більше особами 

4 Заняття НПКВ 5 

7 Підняття пацієнта за допомогою натягнутого 

простирадла, плечем  

4 Заняття НПКВ 6 

8 Використанням пацієнтом ручної колодки. Підняття 

пацієнта за допомогою розгойдування. 

4 Заняття НПКВ 

9 Транспортування пацієнта з ліжка на стілець, із 

стільця в туалет і навпаки 

4 Заняття НПКВ 7 

10 Чинники високого ризику нещасних випадків у 

пацієнтів.  

4 Заняття НПКВ 8 

11 Застережні заходи проти падіння пацієнта. Допомога 

пацієнтові який впав. 

 Заняття НПКВ 

11 

12 Правила , якими слід дотримуватись медичним 

працівникам, щоб уникнути травм хребта, колінних 

суглобів при переміщенні пацієнтів 

4 Заняття НПКВ 15 

13 Комплекси заходів, що гарантують безпеку пацієнтів 

і медичних працівників, які здійснюють догляд. 

2 Заняття НПКВ 15 

 Всього  50 
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4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, дослідницькі й 

аналітичні роботи) 

1. Роль медичної сестри бакалавра у забезпеченні медичною допомогою населення в 

організації дистанційної взаємодії між сімейною медициною та діагностичними службами  

2. Дистанційний централізований моніторинг стану здоров’я пацієнтів при 

вимушених положеннях тіла пацієнта.  

3. Діяльність медичної сестри бакалавра в раціональній організації робочого місця 

медичної сестри бакалавра. 

4. Сучасні прилади які використовуються для переміщення пацієнтів.  

5. Роль медичної сестри бакалавра в профілактиці ускладнень пов'язаних з підняттям 

пацієнта  

6. Забезпечення медичної сестри бакалавра безпечного лікарняного середовища в 

лікувально-профілактичних закладах. 

7. Оцінка стану пацієнта організація та реалізація медсестринського обстеження в 

домашніх умовах. 

8. Оцінка стану пацієнта організація та реалізація медсестринського обстеження при 

підготовці до фізичних реабілітаційних процедур. 

9. Шляхи реалізації збільшення тривалості життя  в Україні – технології 

антиейджинг – медицини з метою раннього виявлення, профілактики, лікування та 

зменшення числа вікових захворювань. 

10. Роль медсестри бакалавра у реалізації основних принципів страхової медицини. 

 

5. Політика навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці» є 

вибірковою для здобувачів ступеня вищої освіти (бакалавр) освітньо-професійної 

програми «Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі здобувачами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях є обов’язковим з метою поточного оцінювання знань 

(окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає здобувач з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 

65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (1-119 балів), 

здобувач отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання здобувачами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також  

згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
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6. Політика оцінювання 

Оцінювання вибіркової дисципліни «Ергономіка та біомеханіка в медсестринській 

практиці» є рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності 

здобувача (з урахуванням тем самостійної роботи та ІНДЗ).  

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння 

модуля 200 балів. 

Поточний контроль здійснюється на кожній навчальній практиці відповідно до 

поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання освітньої діяльності здобувачів 

перевага надається стандартизованим методам контролю: тестування, структурований за 

процедурою контроль практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність здобувачу 

виставляються оцінки за національною 4-бальною шкалою, які потім конвертуються у 

бали в залежності від кількості тем у модулі.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час поточної 

навчальної діяльності 200 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, 

що відповідають оцінці «5», на кількість оцінювальних тем у модулі. Мінімальна кількість 

балів, яку може набрати здобувач складає 120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи здобувача 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в тематичному плані 

дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми 

на відповідному аудиторному занятті.  

Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання здобувача 

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу здобувача складає не більше 

12 балів. 

 

СХЕМА нарахування та розподіл балів, які отримує здобувач 

Модуль 1. Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці 

Середні значення оцінювання поточного контролю 

Структура дисципліни № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий модуль 

1 

1 13 11 8 0 

2 13 11 8 0 

Всього змістовий модуль 1 26 22 16 0 

Змістовий модуль 

2 

3 13 11 8 0 

4 13 11 8 0 

Всього змістовий модуль 2 26 22 16 0 

Змістовий модуль  

3 

5 13 11 8  

6 13 11 8 0 

7 13 11 8 0 

8 13 11 8 0 

9 13 11 8 0 

10 13 11 8 0 

11 13 11 8 0 

12 13 11 8 0 

13 13 11 8 0 

14 13 11 8 0 

15 13 11 8 0 

2Всього змістовий модуль 3 143 121 88 0 
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Всього поточна успішність 195 165 120 0 

ІНДЗ (не більше 12 балів) 5   0 

МОДУЛЬ 1 200   0 

Межі балів за шкалою ЕCTS 200-180 179-150 149-120  119 і менше 

Оцінка Зараховано Не зараховано 

 

Поточні оцінки конвертуються у підсумкову як середня сума оцінок навчальної 

діяльності у бали ЕCTS відповідно до шкали перерахунку традиційних оцінок (середній 

бал з точністю до сотих) у рейтингові 200 балів 

Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS на 4-бальною (традиційною) шкалою 

 

7. Перелік інформаційних джерел. 

 

Навчальна література: 

1. .«Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і 

виконання основних медичних процедур та маніпуляцій (наказ №460 МОЗУ від 

01.06.2013р.). 

2. .Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, 

маніпуляцій та планів догляду і навчання: навч. посіб. / І.Я. Губенко, О.Т. 

Шевченко, Л.П. Бразалій, В.Г. Апшай. — К.: Медицина, 2008.- 430 

3. Касевич Н.М. Основи медсестринства в модулях: навч. посіб. 3-є вид., випр. К. : 

ВСВ “Медицина”, 2018. - 480 с. 

4. Лісовий В.М., Ольховська Л.П., Капустник В.А. Основи медсестринства: 

підручник. К.: ВСВ Медицина, 2018.- 912 с. 

5. Пасєчко, Н. В., Лемке М. О., Мазур П. Є. Основи сестринської справи : 

підручник. Тернопіль : Укрмедкнига, 2016.- 544 с.  

 

Електронні ресурси: 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та семінарських занять. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). 

[Електронний ресурс] – режим доступу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

3. Реєстр медико-технологічних документів. [Електронний ресурс] – режим 

доступу https://dec.gov.ua/mtd/home/ 

4. Галузеві стандарти та клінічні настанови. [Електронний ресурс] – режим 

доступу https://dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/. 

5. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
https://dec.gov.ua/mtd/home/
https://dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/
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рівня вищої освіти».  [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

6. Наказ МОЗ України від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів медичної 

сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних 

медичних процедур та маніпуляцій». [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13. 

7. Міністерство охорони здоров’я України. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://moz.gov.ua/  

8. Міністерство охорони здоров’я України. Медичним працівникам. [Електронний 

ресурс] – режим доступу https://moz.gov.ua/medichnim-pracivnikam 

9. Асоціація медичних сестер України. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://amsu.com.ua/  

10. Всесвітня органiзацiя охорони здоров'я в Україні. [Електронний ресурс] – режим 

доступу https://www.who.int/countries/ukr/ru/ 

11. Компанія PROFESSIONAL MEDICAL EDUCATION. [Електронний ресурс] – 

режим доступу http://www.pme.com.ua/ 

12. НМАПО імені П. Л. Шупика. Українська школа медсестринства. [Електронний 

ресурс] – режим доступу https://nmapo.edu.ua/n/p/4421-ukrainska-shkola-

medsestrynstva 

13. Чернівецький медичний коледж БДМУ. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://www.medkol.cv.ua/ 

14. Чернівецький медичний коледж БДМУ. Moodle - Дистанційне навчання. 

[Електронний ресурс] – режим доступу http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://moz.gov.ua/medichnim-pracivnikam
https://moz.gov.ua/medichnim-pracivnikam
https://amsu.com.ua/
https://www.who.int/countries/ukr/ru/
http://www.pme.com.ua/
https://nmapo.edu.ua/n/p/4421-ukrainska-shkola-medsestrynstva
https://nmapo.edu.ua/n/p/4421-ukrainska-shkola-medsestrynstva
https://www.medkol.cv.ua/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23

