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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 

 

Назва дисципліни Клінічне медсестринство в інфектології 

ПІП Денисенко Олександр Васильович 

Контактний телефон  0506020855 

E-mail:   denysinf35@gmail.com 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

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

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 28 

Навчальна практика 50 

Самостійна робота 42 

Підсумковий контроль Підсумковий модульний 

контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 120/4 

 

Термін навчання: 1 р. 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни: формування цілісного уявлення про етапи 

медсестринського процесу при різних групах інфекційних захворювань; поглиблення 

знань про етіологію, епідеміологію, класифікацію, клініку, діагностику, профілактику 

найбільш поширених інфекційних захворювань, а також удосконалення тактики 

медсестри- бакалавра при інфекційних захворюваннях, що становлять виняткову 

епідемічну небезпеку  

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання. 

Здобувач освіти  повинен знати: 

 основні положення нормативно-правових актів України щодо профілактики та 

боротьби з інфекційною патологією; 

 структуру інфекційної служби, функції та особливості роботи її різних підрозділів; 

 санітарний і протиепідемічний режим інфекційного стаціонару, правила особистої 

безпеки медичних працівників; 

 основні досягнення імунопрофілактики інфекційних хвороб. 

Здобувач освіти  повинен вміти: 

 ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь), медичних 

засобів, втручань та дій для забезпечення догляду на основі холістичного (цілісного) 



підходу, враховуючи задоволення потреб пацієнта з інфекційними захворюваннями у 

комфорті, харчуванні, особистій гігієні та здатності особи задовольняти свої щоденні 

потреби; 
  аналізувати різноманітні клінічні ситуації та приймати доцільні рішення для їх 

вирішення; 

 здійснювати медсестринський процес під час диспансерного спостереження за 

реконвалесцентами; 
 оформлювати документацію при інфекційних хворобах (карти спостереження, 

обстеження епідемічного осередку, екстреного повідомлення тощо); 
 застосувати бактеріологічні препарати для створення штучного імунітету (лікувальні 

сироватки, вакцини, анатоксини, імуноглобуліни); 
  застосовувати принципи лабораторної діагностики інфекційних хвороб; 
 надавати невідкладну допомогу в клініці інфекційних хвороб; 
 застосовувати тактику медсестри-бакалавра при роботі з інфекційними 

захворюваннями, що становлять виняткову епідемічну небезпеку. 

 

Програмні результати навчання  

Програмними результатами навчання, визначеними ОПП Сестринська справа 

спеціальністю 223 Медсестринство є: 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

пацієнта в умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: 

виявляти дійсні проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати 

медсестринський діагноз.  

ПРН 3. Планувати медсестринські втручання в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, непередбачуваних обставин та вміти складати план медсестринських втручань для 

вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнтів різного віку; здійснювати взаємозалежні 

медсестринські функції. 

ПРН 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального стану організму, особистої 

гігієни, харчування пацієнта. 

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 14. Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного 

матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження. 

ПРН 18. Надавати екстрену долікарську медичну допомогу на підставі діагнозу 

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

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 
 

3. Навчальний план з дисципліни 
 

3.1.Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 
Теми лекцій 

Рекомендовані 

джерела 

Кількість 

годин 

  ІІІ семестр   

 Змістовий модуль 1. Загальна частина.  

Захворювання переважно з фекально-оральним 

механізмом передачі 

 6 

1 Епідеміологія і профілактика інфекційних 

захворювань. Основи практичної діяльності 

1 ст. 9-13, 33-40 

2 ст. 22-54 

2 



медичних сестер інфекційних відділень і 

кабінетів. 

3 ст. 92-112 

http://www.who.int/r

u/index.html 

2 Кишкові (бактерійні) інфекції: черевний тиф, 

паратифи, ботулізм, кишковий єрсиніоз, 

псевдотуберкульоз. Особливості діагностики, 

перебігу та лікування.  

1 ст.40-57, 107-140 

2 ст. 90-104,152-166 

3 ст. 158-170 

http://www.who.int/r

u/index.html 

2 

3 Кишкові інфекції з діарейним синдромом: харчові 

токсикоінфекції, шигельоз, сальмонельоз,  холера. 

Невідкладна допомога при дегідратаційному шоці.  

1 ст. 57-101 

2 ст. 104-137 

3 ст. 112-137 

http://www.who.int/r

u/index.html 

2 

 Змістовий модуль 2. Захворювання переважно з 

повітряно-крапельним механізмом передачі 

 8 

4 Грип. ГРВІ: парагрип, аденовірусна інфекція, РС-

інфекція, риновірусна інфекція, COVID-19. 

Особливості нових пандемічних штамів. 

1 ст. 230-259 

2 ст.213-246 

3 ст. 217-242 

http://www.who.int/r

u/index.html 

https://bit.ly/2Q5UH

Qu 

2 

5 Герпесвірусні інфекції: простий герпес, вітряна 

віспа, оперізуючий герпес, інфекційний 

мононуклеоз. 

1 ст.315-336 

2 ст. 246-255 

3 ст. 266-279 

http://www.who.int/r

u/index.html 

2 

6 Менінгококова інфекція. Особливості діагностики, 

перебігу, лікування. Диференційна діагностика 

серозних і гнійних менінгітів. 

1 ст.352-363 

2 ст.284-297 

3 ст. 251-259 

http://www.who.int/r

u/index.html 

2 

7 Дифтерія. Ангіна. Диференційна діагностика. 1 ст. 298-315 

2 ст. 255-284 

3 ст. 242-251, 259-

266 

http://www.who.int/r

u/index.html 

2 

 Змістовий модуль 3. Захворювання переважно з 

трансмісивним механізмом передачі 
 4 

8 Малярія. Поняття про медицину подорожей. Тропічна 

медицина. 

1 ст.451-473,718-

721 

2 ст.322-343 

3 ст. 286-295 

http://www.who.int/r

u/index.html 

2 

9 Епідемічний висипний тиф. Хвороба Брілла. 

Кліщовий енцефаліт. Хвороба Лайма.  

1 ст.473-489,520-

534 

2 ст. 297-322 

3 ст. 279-286 

http://www.who.int/r

u/index.html 

2 
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 Змістовий модуль 4. Захворювання переважно з 

рановим та інокуляційним механізмом передачі 
 6 

10 Вірусні гепатити. Діагностика, особливості 

перебігу, лікування. Показання до трансплантації 

печінки.  

1 ст.366-410 

2 ст. 177-213 

3 ст. 170-181 

http://www.who.int/r

u/index.html 

2 

11 ВІЛ-інфекція. ВІЛ-асоційовані інфекції та інвазії. 

Біоетичні питання обстеження пацієнта на ВІЛ-

інфекцію.  

1 ст.414-439 

2 ст. 353-376 

3 ст. 317-331 

http://www.who.int/r

u/index.html 

2 

12 Сказ. Правець. Бешиха. Особливості догляду. 

Правила профілактики. 

1 ст.571-594,604-

616 

2 ст.376-402 

3 ст. 338-362 

http://www.who.int/r

u/index.html 

2 

 Змістовий модуль 5. Захворювання переважно з 

множинним механізмом передачі 
 4 

13 Інфекційні хвороби з переважним ураженням 

нирок: лептоспіроз, геморагічна гарячка з 

нирковим синдромом. Бруцельоз.  

1 ст. 551-571,703-

710 

2 ст.402-409 

3 ст.181-188, 311-

317 

http://www.who.int/r

u/index.html 

2 

14 Чума. Туляремія. Сибірка. Диференційна 

діагностика. Правила поведінки медичних 

працівників у випадку підозри на карантинні 

інфекції. Особиста безпека. 

1 ст. 616-625,657-

676 

2 ст.409-442 

3 ст. 295-311, 331-

338 

http://www.who.int/r

u/index.html 

2 

 Усього:  28 

 Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії навчального 

корпусу № 1 
 

3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 
 

№ 

з/п 
Теми  

Рекомендовані 

джерела 

Кіль-

кість 

годин 

 Змістовий модуль 1. Загальна частина.  

Захворювання переважно з фекально-оральним 

механізмом передачі 

 

12 

1 Основи практичної діяльності медичних сестер 

інфекційних відділень і кабінетів. Організація 

роботи інфекційних відділень (залежно від групи 

інфекцій). Правила роботи медичного персоналу 

інфекційної лікарні (відділення). Правила прийому 

хворих. 

1 ст. 9-13, 33-40 

2 ст.46-54 

3 ст. 48-59 

6 ст. 6-19 

http://www.who.int/ru/

index.html 

4 
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2 Кишкові (бактерійні) інфекції: черевний тиф, 

паратифи, ботулізм, кишковий єрсиніоз, 

псевдотуберкульоз. Правила забору матеріалу для 

лабораторних досліджень. Надання невідкладної 

допомоги хворим з кишковою кровотечею. 

Правила виписки хворих на черевний тиф. 

1 ст. 40-57, 107-140 

2 ст. 90-104, 152-166 

3 ст. 158-170 

6 ст. 20-31, 39-40 

http://www.who.int/ru/

index.html 

4 

3 Кишкові інфекції з діарейним синдромом: харчові 

токсикоінфекції, шигельоз, сальмонельоз,  холера. 

Дії медсестри при виявленні хворого на холеру. 

Принципи регідратації. 

1 ст. 57-101 

2 ст. 104-143 

3 ст. 130-145 

6 ст. 30-39 

http://www.who.int/ru/

index.html 

4 

 Змістовий модуль 2. Захворювання переважно з 

повітряно-крапельним механізмом передачі 

 
12 

4 Грип. ГРВІ: парагрип, аденовірусна інфекція, РС-

інфекція, риновірусна інфекція, COVID-19. 

Особливості нових пандемічних штамів. Режим 

медичного персоналу під час спілкування з 

хворими на грип та інші ГРВІ. 

1 ст. 230-259 

2 ст. 213-246 

3 ст. 217-242 

6 ст. 49-55 

https://bit.ly/2Q5UHQ

u 

4 

5 Менінгококова інфекція. Особливості 

діагностики, перебігу, лікування. Диференційна 

діагностика серозних і гнійних менінгітів. 

Основні методи лабораторної діагностики. 

Герпесвірусні інфекції: простий герпес, вітряна 

віспа, оперізуючий герпес, інфекційний 

мононуклеоз. 

1 ст. 352-363, 315-

336 

2 ст. 246-255, 284-

297 

3 ст. 251-259 

6 ст. 59-63 

http://www.who.int/ru/

index.html 

4 

6 Дифтерія. Ангіна. Диференційна діагностика. 

Техніка введення протидифтерійної сироватки. 

Методи бактеріологічних досліджень. 

1 ст. 298-315 

2 ст. 255-284 

3 ст. 242-251, 259-

266 

6 ст. 55-59, 39-40 

http://www.who.int/ru/

index.html 

4 

 Змістовий модуль 3. Захворювання переважно з 

трансмісивним механізмом передачі 
 4 

7 Малярія. Огляд хворих у гарячковому стані. 

Проведення паразитоскопії.  

Епідемічний висипний тиф. Хвороба Брілла. 

Кліщовий енцефаліт. Хвороба Лайма. 

1 ст. 451-473, 473-

489,520-534 

2 ст. 297-353 

3 ст. 279-295 

6 ст. 70-75 

http://www.who.int/ru/

index.html 

4 

 Змістовий модуль 4. Захворювання переважно з 

рановим та інокуляційним механізмом передачі 
 12 

8 Вірусні гепатити. Обстеження хворих, методи 

діагностики.  Принципи  дієтотерапії, лікування.  

1 ст. 366-410 

2 ст. 177-213 

3 ст. 170-181 

5 ст. 42-49 

http://www.who.int/ru/

4 
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index.html 

9 ВІЛ-інфекція. ВІЛ-асоційовані інфекції та інвазії. 

Біоетичні питання обстеження пацієнта на ВІЛ-

інфекцію. 

1 ст. 414-439 

2 ст. 353-376 

3 ст. 317-331 

6 ст. 77-89 

http://www.who.int/ru/

index.html 

4 

10 Сказ. Правець. Бешиха. Особливості догляду. 

Правила профілактики. 

1 ст. 571-594, 604-

616 

2 ст. 376-402 

3 ст. 338-362 

6 ст. 89-93, 39-40 

http://www.who.int/ru/

index.html 

4 

 Змістовий модуль 5. Захворювання переважно з 

множинним механізмом передачі 
 8 

11 Інфекційні хвороби з переважним ураженням 

нирок: лептоспіроз, геморагічна гарячка з 

нирковим синдромом. Бруцельоз.  

1 ст. 551-571,703-710 

2 ст. 40,2-409 

3 ст. 181-188, 311-

317 

6 ст. 101-102, 23-25 

http://www.who.int/ru/

index.html 

4 

12 Чума. Туляремія. Сибірка. Диференційна 

діагностика. Правила поведінки медичних 

працівників у випадку підозри на карантинні 

інфекції. Особиста безпека. 

1 ст. 616-625,657-676 

2 ст. 409-442 

3 ст. 295-311, 331-

350 

6 ст. 93-101 

http://www.who.int/ru/

index.html 

4 

13 Підсумковий модульний контроль  2 

 Усього:  50 

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

Місце 

контролю 

1 Епідемічна ситуація в Україні, регіоні. 4 ПЗ 1 

2 Правила виписки хворих на кишкові інфекції. Диспансерне 

спостереження за реконвалесцентами.  

4 ПЗ 2 

3 Інфекційні хвороби вірусної етіології з переважанням 

фекально-орального механізму передачі: поліомієліт, 

ентеровірусна, реовірусна, ротавірусна інфекції. 

4 ПЗ 2 

4 Правила використання індивідуальних засобів захисту при 

карантинних інфекціях. 

4 ПЗ 3 

5 Надання невідкладної допомоги при ускладненнях 

інфекцій дихальних шляхів: стенозуючий ларинготрахеїт, 

дифтерійний круп, набряк легень. 

4 ПЗ 4 

6 Лабораторна діагностика менінгококової інфекції: 

виділення збудника з носової частини горла, 

цереброспінальної рідини, елементів висипу. Люмбальна 

4 ПЗ 5 

http://www.who.int/ru/index.html
http://www.who.int/ru/index.html
http://www.who.int/ru/index.html
http://www.who.int/ru/index.html
http://www.who.int/ru/index.html
http://www.who.int/ru/index.html
http://www.who.int/ru/index.html
http://www.who.int/ru/index.html
http://www.who.int/ru/index.html


пункція, роль медсестри в її проведенні. Вимоги до 

транспортування матеріалу для лабораторного 

дослідження. 

7 Профілактика дифтерії. 4 ПЗ 6 

8 Диспансерне спостереження за особами, які перебували в  

країнах з тропічним кліматом.  

3 ПЗ 7 

9 Диференційна діагностика жовтяниць. 4 ПЗ 8 

10 Профілактика сказу та правця серед населення. Значення 

первинної обробки рани.  

4 ПЗ 10 

11 Епідеміологічні особливості поширення лептоспірозу. 3 ПЗ 11 

 Усього: 42  

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань  
Індивідуальні завдання студенти виконують у формі підготовки доповідей, 

рефератів, створення мультимедійних презентацій/фільмів, публікацій матеріалів в 
журналах (тези, статті) за наступними темами: 

 

1. Диференційна діагностика жовтяниць. 

2. Диференційна діагностика кишкових інфекцій в практиці медсестри бакалавра. 

3. Планування та проведення профілактичних та протиепідемічних заходів при 

інфекційних захворюваннях переважно з фекально-оральним механізмом передачі. 

4. Планування та проведення профілактичних та протиепідемічних заходів при 

інфекційних захворюваннях переважно з повітряно-крапельним механізмом передачі. 

5. Проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я 

населення. 

6. Проведення обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації, 

ведення медичної документації. 

7. Поняття про біологічну небезпеку та рівні біобезпеки. 

8. Участь медичної сестри бакалавра в обстеженні та оцінці стану здоров’я пацієнта 

з гепатолієнальним синдромом. 

9. Сучасні підходи до діагностики та моніторингу стану здоров’я пацієнтів з 

лімфоденопатією. 

10. Диференційна діагностика абдомінального больового синдрому при інфекційній 

патології. 

11.  Інфекційні захворювання, що їх регулюють Міжнародні медико-санітарні 

правила 2005 року (чума, жовта гарячка, гарячка Марбург, Ебола, Ласса). 

12. Сучасна диференційна діагностика менінгококової інфекції в практиці медсестри 

бакалавра. 

13. «Дитячі» крапельні інфекції (кір, краснуха, епідемічний паротит) у дорослих. 

14. Сучасні підходи до діагностики та моніторингу стану здоров’я пацієнтів з корона 

вірусною інфекцією. 

15. Проведення санітарно- профілактичної роботи з метою запобігання поширення 

COVID-19. 

16. Проведення санітарно-просвітницької роботи з метою профілактики ВІЛ-

інфекції. 

17. Диференційна діагностика інфекційних захворювань, що супроводжуються 

судомами. 
 

  



5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Клінічне медсестринство в інфектології» є обов’язковою для 

здобувачів освіти 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 студентами та викладачами. 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: лекціях, практичних заняттях, підсумковому 

модульному контролі є обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання 

знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

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

оцінюються на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна 

робота); 

- перескладання підсумкового модулю з метою підвищення оцінки не допускається, 

окрім ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою, чи 

невиконання програми дисципліни або неявки на підсумковий контроль з поважної 

причини; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, 60% і більше від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (70-116 балів), здобувач 

освіти отримує незадовільну оцінку з можливістю повторного перескладання дисципліни; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 65% 

від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (1-69 балів), 

здобувач освіти отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни. 

 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також згідно 

з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти 

Підсумкова рейтингова оцінка з клінічного медсестринства в інфектології 

виставляється лише здобувачам освіти, яким зараховані усі модулі з дисципліни. 

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) 

як сума балів отриманих за засвоєння кожного змістового модуля та кількості балів за 

підсумковий модульний контроль.  

Максимальна кількість балів, що присвоюється здобувачам освіти при 

засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну 

навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового 

контролю – 80 балів (40%) (табл. 1) 

 

  

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


Таблиця 1 

Схема максимального нарахування балів за поточну успішність 

 

Модуль 1 

(поточна навчальна діяльність) 
Кількість балів 

Змістовий модуль 1 30 

Практичне заняття 1 10 

Практичне заняття 2 10 

Практичне заняття 3 10 

Змістовий модуль 2 30 

Практичне заняття 4 10 

Практичне заняття 5 10 

Практичне заняття 6 10 

Змістовий модуль 3 10 

Практичне заняття 7 10 

Змістовий модуль 4 30 

Практичне заняття 8 10 

Практичне заняття 9 10 

Практичне заняття 10 10 

Змістовий модуль 5 20 

Практичне заняття 11 10 

Практичне заняття 12 10 

Разом змістові модулі 120 

Індивідуальна самостійна робота студентів (не більше 12 балів) 

Підсумковий контроль засвоєння модуля 80 

РАЗОМ  200 

 

Порядок нарахування балів 

Оцінювання поточної діяльності 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному 

занятті з навчальної практики під керівництвом викладача та засвоєння змістових модулів 

(поточний контроль).  

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається 

кількістю тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Клінічне медсестринство в інфектології» є рейтинговою та 

визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача та оцінок засвоєння 

ним передбачених програмою змістових модулів. Поточне оцінювання здобувача 

здійснюється на кожній навчальній практиці за традиційною 4-бальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з наступним перерахунком у 

багатобальну шкалу.  

 

Оцінювання поточної освітньої діяльності за традиційною шкалою 

Оцінювання усної відповіді 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли здобувач освіти знає зміст заняття 

та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними 

прикладами; дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; 

викладає матеріал без помилок і неточностей, правильно виконує практичні завдання 

різного ступеня складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли здобувач освіти знає зміст заняття та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та 

систематизовано, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання здобувач освіти 



відповідає без помилок; правильно виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі 

лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється здобувачу освіти на основі його знань всього 

змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Здобувач освіти спроможний 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; виконує 

практичні завдання, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний 

самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання 

відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння здобувача 

освіти не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

Перерахунок поточної успішності здобувача при вивченні окремої теми 

змістовного модуля з традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 10 балів;  

- оцінка «добре» – 8 балів; 

- оцінка «задовільно» – 6 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Оцінювання самостійної роботи 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані 

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

відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу і не входять до тем аудиторних практичних занять, контролюється під час 

підсумкового модульного контролю. Оцінювання самостійної роботи здійснюється за 

традиційною шкалою. Виставлення балів за самостійну роботу під час поточного 

контролю обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями. 

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІНДР) 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються здобувачу лише за умов успішного їх 

виконання та захисту. Кількість балів, яка нараховується за індивідуальне завдання, 

залежить від їх обсягу та значимості (максимально 12 балів). 

 Таблиця 2 

Схема та критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента (в балах ЕCTS) 

№ 

критерію 
Критерій рейтингової оцінки 

Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та 

повнота його розкриття 

5 

2 Відповідність оформлення завдання 2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 

5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 12 залежно від якості виконаної ІНДР. 

Якщо студент бере участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, йому 

зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. 

 

Підсумковий модульний контроль 

Здобувач освіти допускається до підсумкового модульного контролю при 

виконанні умов освітньої програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

набрав не менше 72 балів. 



 Підсумковий модульний контроль (ПМК) проводиться на останньому занятті. 

Отримані при ПМК бали додаються до суми оцінок поточної освітньої діяльності (у 

балах), після чого виводиться загальна оцінка за модуль. 

Підсумковий модульний контроль передбачає відповідь на 2 теоретичні питання з 

клінічного медсестринства в інфектології, а також на 1 практичне завдання. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час підсумкового 

модульного контролю складає 80 балів, при цьому максимальна оцінка  

1) за усну відповідь на одне з двох теоретичних питань  – по 25 балів за кожне 

питання (50 балів); 

2) за виконання 3 завдання– 30 балів. 

Таблиця 3 

Схема розподілу балів при оцінюванні 

 Підсумкового модульного контролю в балах ECTS 

№ Модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

1 Усна відповідь на питання з етіології, 

епідеміології, клініки інфекційних захворювань 

25 20 15 0 

2 Усна відповідь на питання щодо етапів мед 

сестринського процесу при інфекційних 

захворюваннях 

25 20 15 0 

3 Практичне завдання 30 25 20 0 

 Всього 80 65 50 0 

 

Критерії оцінювання усної відповіді при проведенні підсумкового модульного 

контролю 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли здобувач освіти знає зміст заняття 

та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними 

прикладами; дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; 

викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні 

завдання різного ступеню складності. 
Оцінка «добре» виставляється за умови, коли здобувач освіти знає зміст заняття та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та 

систематизовано, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання здобувач освіти 

відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи 

складнощі лише у найважчих випадках. 
Оцінка «задовільно» виставляється здобувачу освіти на основі його знань всього 

змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Здобувач освіти спроможний 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує 

задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не 

спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені 

запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється, коли здобувач освіти має фрагментарні знання 

з теми. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє 

викласти програмний матеріал. 

Оцінка з дисципліни виставляється здобувачам освіти, яким зараховані усі 5 змістові 

модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для здобувачів освіти, які успішно виконали 

програму з дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за 

абсолютними критеріями (табл. 4). 

Оцінка з дисципліни виставляється здобувачам освіти, яким зараховані усі 5 змістові 

модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для здобувачів освіти, які успішно виконали 

програму з дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за 

абсолютними критеріями. 

  



Таблиця 4 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS За національною шкалою 

За шкалою 

навчального закладу 

(у балах) 

A (відмінно) відмінно 180 –200 

B (дуже добре) 
добре 

165 – 179 

C (добре) 150 – 164 

D (задовільно) 
задовільно 

135 – 149 

E (слабко) 120 – 134 

FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 
70 – 119 

F 
Незадовільно з обов'язковим 

повторним курсом 
1 - 69 

 

Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б 

один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони 

мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох 

(двох) разів під час зимових канікул та впродовж 2-ох (додаткових) тижнів після 

закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим керівником ЗВО. 

Студенти, які одержали оцінку F після завершення вивчення дисципліни (не 

виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну 

навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), повинні пройти повторне 

навчання за індивідуальним навчальним планом. 
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