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1. Загальні відомості 

 

Назва дисципліни Медсестринство в сімейній медицині 

ПІП Барвінок Мар’яна Вікторівна 

Контактний телефон  +380996755194 

E-mail:   barvinok111@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

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

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=508  

Інтернет-ресурси dEra, iLearn, Рrometheus 

Консультації Чт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 28 

Навчальна практика 54 

Самостійна робота 38 

Підсумковий модульний контроль Модульний контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 120/4 

 

Термін навчання: 1 рік. 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Вивчення здобувачами вищої освіти основних регламентаційних документів МОЗ 

України щодо організації структури поліклініки, амбулаторії сімейної медицини та 

окремих її підрозділів; визначення ролі сімейної медичної сестри в популяризації 

здорового способу життя, профілактики та диспансеризації; складання індивідуальних 

програм профілактики, ранньої діагностики та лікування найпоширеніших захворювань в 

Україні на основі національних програм та протоколів надання медичної допомоги 

населенню; вивчення принципів організації роботи та надання медичної допомоги в 

умовах денного та домашнього стаціонару поліклініки; вивчення основних принципів 

збалансованого вигодовування дітей різних вікових груп, особливо дітей першого року 

життя; вивчення задачі служб з охорони здоров’я, задачі програм щодо сімейного 

планування, методи природнього планування сім’ї. 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

ПРН 1. Розробляти і впровадити систему медико-санітарного забезпечення, в якій 

сімейна медицина буде виступати інтегратором і основним організатором медико-

санітарного забезпечення кожного громадянина, всіх членів його сім’ї та населення 

закріпленої території. 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику охорони материнства і дитинства. 

ПРН 3. Проводити динамічне спостереження за станом здоров'я членів сім'ї певної 

дільниці з проведенням необхідних профілактичних заходів. 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=508


ПРН 4. Проводити гігієнічне навчання та формування здорового способу життя в 

сім'ях. 

ПРН 5. Брати участь у наданні амбулаторно-поліклінічної допомоги та організація 

стаціонарної допомоги в лікарнях, денних стаціонарах поліклінік, домашніх стаціонарах;  

ПРН 6. Брати участь у плануванні сімей. 

ПРН 7. Надавати екстрену медичну допомогу. 

ПРН 8. Своєчасно та належно забезпечувати певним обсягом спеціалізованих видів 

медичної допомоги. 

ПРН 9. Своєчасно та належно проводити експертизи працездатності. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  

 

3.1.Теми лекційних занять 
 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

1. Вступ. Сімейна медицина як основа 

охорони здоров’я нації. 

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

busy    

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?i

d=508  

2 

2 Нормативно-правова база впровадження 

засад загальної практики – сімейної 

медицини в Україні, документація 

сімейної медичної сестри. 

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

busy  

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?i

d=508  

2 

3 Загальні положення, стан та 

перспективи впровадження сімейної 

медицини в Україні. 

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

busy/ 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?i

d=508  

2 

4 Профілактична робота на дільниці 

сімейної медицини. 

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

busy/  

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?i

d=508  

2 

5 Проблеми надання довготривалої 

медичної допомоги населенню. 

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

busy/  

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?i

d=508  

2 

6 Найбільш розповсюджені захворювання 

внутрішніх органів в практичній 

діяльності сімейної медицини. 

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

busy/  

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?i

d=508  

2 

7 Синдром гіперглікемії, гіпер- або 

гіпотиреозу в практиці сімейної 

медицини. 

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

busy/  

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?i

d=508  

2 

8 Захворювання кровотворної системи в 1.https://www.medkol.cv.ua/syla 2 
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практиці сімейної медицини. busy/  

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?i

d=508  
9 Діагностично-лікувальна робота на 

дільниці, участь сімейної медичної 

сестри в її проведенні. 

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

busy/  

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?i

d=508 

2 

10 Організація диспансерного 

спостереження за пацієнтами з 

патологією органів травлення. 

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

busy/  

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?i

d=508  

2 

11 Особливості спостереження за дітьми 

раннього віку в сімейній медицині. 

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

busy/  

2 

12 Гострі хірургічні захворювання органів 

травлення в практиці сімейної 

медицини. 

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

busy/  

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?i

d=508  

2 

13 Протиепідемічна робота, участь 

сімейної медичноїсестри в її проведенні. 

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

busy/  

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?i

d=508  

2 

14 Охорона праці в галузі.  2 
  Всього 28 

Примітка: Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційних 

аудиторіях навчального корпусу № 1. 

 

3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 
 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин  

Модуль І. Медсестринство в сімейній медицині 

Змістовий модуль 1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров’я 

України та принципи сімейного обслуговування. 
1. Теоретичні основи сімейної медицини. 

Психосоціальні аспекти сімейної медицини. 

Пацієнти в контексті сім’ї. Первинна медико-

санітарна допомога в сімейній медицині. 

1.https://www.medkol.cv.

ua/sylabusy/   

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/vie

w.php?id=508  

4 

2 Концепція первинного медико-санітарного 

забезпечення населення за принципом сімейної 

медицини. 

1.https://www.medkol.cv.

ua/sylabusy/   

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/vie

w.php?id=508  

4 

3 Положення про менеджера сімейної медицини 

та менеджера сімейних медичних сестер. 

1.https://www.medkol.cv.

ua/sylabusy/    

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/vie

4 
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w.php?id=508  
4 Положення про медичну сестру сімейної 

амбулаторії. Професіограма сімейної медичної 

сестри, функціональні обов’язки медичної 

сестри сімейної амбулаторії. 

1.https://www.medkol.cv.

ua/sylabusy/   

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/vie

w.php?id=508  

4 

5 Загальні положення, стан та перспективи 

впровадження сімейної медицини в Україні. 

1.https://www.medkol.cv.

ua/sylabusy/   

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/vie

w.php?id=508  

4 

6 Поліклініка та поліклінічна терапія в сімейній 

медицині. 

1.https://www.medkol.cv.

ua/sylabusy/   

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/vie

w.php?id=508  

4 

7 Роль сімейної медсестри в популяризації 

здорового способу життя, профілактики і 

диспансеризації. 

1.https://www.medkol.cv.

ua/sylabusy/  

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/vie

w.php?id=508  

4 

  Всього ЗМ 1 28 

Змістовий модуль 2. Сімейна медицина в загальній структурі охорони здоров’я 

8 Роль сімейної медсестри в загальній структурі 

охорони здоров’я, принципи сімейного 

обслуговування населення. 

1.https://www.medkol.cv.

ua/sylabusy/    

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/vie

w.php?id=508  

4 

9 Організація роботи сімейної медичної сестри. 

Основи інформаційного забезпечення 

поліклініки, амбулаторії. 

1.https://www.medkol.cv.

ua/sylabusy/  

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/vie

w.php?id=508  

4 

10 Організація надання невідкладної медичної 

допомоги в практиці сімейної медицини. 

Невідкладна допомога у випадку раптової 

смерті на до госпітальному. 

1.https://www.medkol.cv.

ua/sylabusy/  

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/vie

w.php?id=508  

4 

11 Гострі хірургічні захворювання в практиці 

сімейної медицини. Надання невідкладної 

допомоги при пожаленнях, покусах, 

електротравмах, утопленнях та дії низьких та 

високих температур. 

1.https://www.medkol.cv.

ua/sylabusy/ 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/vie

w.php?id=508  

4 

12 Шлюб і сім’я. Планування сім’ї. Контрацепція. 

Неплідний шлюб. Профілактика, діагностика, 

лікування неплідності. 

1.https://www.medkol.cv.

ua/sylabusy/  

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/vie

w.php?id=508  

4 

13 Шлюб і сім’я. Планування сім’ї. Контрацепція. 

Неплідний шлюб. Профілактика, діагностика, 

лікування неплідності. 

1.https://www.medkol.cv.

ua/sylabusy/  

2.  http://medkol-

moodle.net.ua/course/vie

4 
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  Всього ЗМ 2 26 

 Всього Модуль 1 54 

Примітка. Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах клінічної 

бази. 

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ НА ДІЛЬНИЦІ. 

СКЛАДАННЯ СТАТИСТИЧНОГО ЗВІТУ. 

1 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

2 Егогенія, ятрогенія, причини виникнення, 

профілактика. Виготовлення санітарного бюлетеня. 

1 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

3 Геродієта. Складання меню, залежно від віку 

пацієнта, стану здоров’я. 

1 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

4 Патронажний візит до дитини з групи ризику. 

Оцінювання фізичного, психомоторного розвитку. 

2 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

5 Дистрофії. Проведення етапів мед сестринського 

процесу. Відпрацювання практичних навичок. 

2 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

6 Раціональне харчування студента. Складання меню, 

залежно від стану здоров’я, віку, статі. 

2 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

7 Деонтологічні аспекти спілкування з пацієнтами 

похилого віку. Виконання етапів мед сестринського 

процесу. 

2 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

8 Особливості перебігу інфаркту міокарда у пацієнтів 

похилого віку. Виконання етапів мед сестринського 

процесу. Проведення реабілітаційних заходів на 

поліклінічному етапі спостереження. 

1 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

9 Оперізуючий лишай. Відпрацювання практичних 

навичок. 

2 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

10 Хронічний тонзиліт. Виконання етапів 

медсестринського процесу, проведення заходів 

вторинної профілактики. 

2 Заняття НПКВ,  

КРОК Б  

11 Позаматкова вагітність. Відпрацювання практичних 

навичок. 

2 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

12 Гострий апендицит у дітей раннього віку. 

Проведення етапів медсестринського процесу. 

1 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

13 Кабінет функціональної діагностики. Відпрацювання 

практичних навичок. 

2 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

14 Краснуха і вагітність. Проведення бесіди з вагітними. 1 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

15 Диспансеризація пацієнтів з інфекційною патологією. 

Заповнення медичної документації. Проведення 

реабілітаційних заходів. 

2 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

16 Епідемічний паротит. Проведення етапів 

медсестринського процесу. 

2 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

17 Гастроентероколіт у немовляти. Відпрацювання 

практичних навичок. 

2 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

18 Нейроциркуляторна дистонія. Відпрацювання 2 Заняття НПКВ,  
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практичних навичок. Проведення заходів вторинної 

профілактики. 

КРОК Б 

19 Геморагічні захворюваннях у дітей. Проведення 

етапів медсестринського процесу. Відпрацювання 

практичних навичок. 

2 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

20 Амбулаторний прийом з кардіологом. Відпрацювання 

практичних навичок. 

1 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

21 Суглобовий синдром при подагрі. Виконання етапів 

медсестринського процесу. Проведення 

реабілітаційних заходів. 

1 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

22 Ювенільний ревматоїдний артрит. Відпрацювання 

практичних навичок. 

1 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

23 Цироз печінки. Виконання етапів мед сестринського 

процесу. Проведення реабілітаційних заходів. 

1 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

24 Цукровий діабет у дітей. Відпрацювання практичних 

навичок. Складання лікувальної дієти. 

1 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

25 Рак щитоподібної залози. Відпрацювання практичних 

навичок. Проведення заходів первинної профілактики 

1 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

Всього 38  

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) 

1. Роль медсестри бакалавра у забезпеченні медичною допомогою населення в 

організації дистанційної взаємодії між сімейною медициною та діагностичними 

службами. 

2. Роль медсестри бакалавра у формуванні системи сімейної медицини в Україні. 

3. Роль медичної сестри бакалавра у роботі школи «Здорового харчування». 

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

5. Фітотерапія при захворюваннях органів травлення. Виготовлення санітарного 

бюлетеня. 

6. Дистанційний централізований моніторинг стану здоров’я пацієнтів при 

захворюваннях внутрішніх органів. 

7. Диференційна діагностика гострого болю в ділянці живота. 

8. Діяльність медичної сестри бакалавра в діагностичному процесі бронхіальної 

астми. 

9. Сучасні методи діагностики бронхообструктивного синдрому в практиці 

медсестри бакалавра. 

10. Анемія у вагітних, сучасні методи діагностики. 

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Медсестринство в сімейній медицині» є обов’язковою 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 та підсумкового 

оцінювання знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент 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), 

студент 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. 

 

6. Політика оцінювання 
 

Оцінювання обов’язкової дисципліни «Медсестринство в сімейній медицині» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІДРС) та результатів підсумкового модульного 

контролю. 

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння модуля 

200 балів, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами 

модульного контролю (80 балів (40%). 

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, структуровані 

контрольні роботи, 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 120 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 70 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента 

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 тем, які виносяться лише на 

самостійну роботу і не входять до тем аудиторної навчальної практики, контролюється під 

час підсумкового модуль-контролю.  

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи студента  

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 

12 балів.  

Оцінювання підсумкового модульного контролю 
Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на 



останньому контрольному занятті. До підсумкового модуль-контролю допускаються 

здобувачі, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою та набрали 

кількість балів не менше за мінімальну. Максимальна кількість балів модульного 

контролю дорівнює 80 балів. Модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

здобувач набрав не менше 50 балів.  
 

СХЕМА нарахування та розподіл, які отримують здобувачі 

 

Модуль 1. Медсестринство в сімейній медицині  

Середні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

Структура 

дисципліни 

№ 

заняття 
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий 

модуль 1 

1 8 7 6 0 

2 8 7 6 0 

3 8 7 6 0 

4 8 7 6 0 

5 8 7 6 0 

6 8 7 6 0 

7 8 7 6 0 

Всього змістовий модуль 

1 

56 49 42 0 

Змістовий 

модуль 2 

8 8 7 6 0 

9 8 7 6 0 

10 8 7 6 0 

11 8 7 6 0 

12 8 7 6 0 

13 8 7 6 0 

Всього змістовий модуль 

2  

48 42 36 0 

Всього поточна 

успішність  

104 91 78 0 

ІДРС (не більше 12 балів) 8 10  0 

Всього поточна 

успішність 

120 94  0 

Модуль-

контроль 

15 80 65 50 0 

МОДУЛЬ 1 200 159  0 

Межі балів за шкалою 

ЕCTS 

200-180 179-150 149-120  119 і менше 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни «Медсестринства в сімейній медицині» 

визначається як сума балів поточної успішності та підсумкового модульного контролю. 

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

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D задовільно 



 

7. Перелік інформаційних джерел 

 

Навчальна література: 

1. Концепція Програми розвитку первинної медикосанітарної допомоги на засадах 

загальної практики/сімейної медицини на 2006-2010 роки. 

2. Матеріали ІІ з’їзду лікарів загальної (сімейной) практики України. - Харків, 25-26 

жовтня 2005 // Міжнародний медичний журнал. Спеціальний випуск. – 2005. –– 236 с. 

3. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

“Актуальні питання сімейної медицини в Україні: стан та перспективи розвитку”. – Київ, 

4-5 жовтня 2007 // Сімейна медицина. Спеціальний випуск. - 2007. – № 3 – 100 с. 

4. Матеріали та тези Всеукраїнської конференції сімейних лікарів “Сімейна 

медицина в Україні – наукові розробки та практика впровадження” - м. Київ, 9-10 

листопада 2006 // Сімейна медицина. – 2006. - № 4 – 114 с. 

5. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Підготовка сімейних 

лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні” - м. Чернівці, 13-14 квітня 

2005 // Буковинський медичний вісник. – 2005. – Т.9, № 3 – 185 с. 

6. Левченко Г.Ф. Семейная медицина. Учебное пособие. –Луганськ: Из-во ВУГУ, 

2000. –260 с. 

7. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань 

внутрішніх органів / За ред. д.мед.н., проф. Ю.М. Мостового. – 6-е вид., доп. і перероб. – 

Вінниця, 2004. – 463 с. 

8. Поліклінічна справа і сімейний лікар / За ред. Є.Я. Склярова, І.О. Мартинюка, Б.Б. 

Лемішка. – К.: “Здоров’я”, 2003. – 636 с. 

9. Поликлиническая терапия / Под ред. В.А. Галкина – Москва: Медицина, 2000. – С. 

21-25. 

10. Проект Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 
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Електронні ресурси: 

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

2.  http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=508  

3. 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. 

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

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

освіти».  [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-

medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

5. 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. 

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

https://dec.gov.ua/mtd/home/ 

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

https://dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/ 
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70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 
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