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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. 

У результаті вивчення навчальної  дисципліни в здобувача освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК 03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК 05 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

ЗК 06 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК 10 . Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК 11 Здатність працювати в команді 

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


ЗК 12 Навички  міжособистісної взаємодії.. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення 
ЗК 13 Здатність діяти на основі етичних міркувань 

 

спеціальні:  

СК 02 Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, 

хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної 

життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах 

СК 03 Задоволення потреб пацієнта/клієнта протягом різних періодів усього життя 

(включаючи процес вмирання) шляхом планування, допомоги і виконання 

медсестринських втручань, оцінки та корекції індивідуальних планів догляду, створених у 

співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, членами сім’ї та іншими 

медичними і соціальними працівниками 

СК 04 Застосовування медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, 

приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних та 

духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки 

СК 05 Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення догляду на основі 

холістичного (цілісного) підходу, враховуючи задоволення потреб пацієнта у комфорті, 

харчуванні, особистій гігієні та здатності особи задовольняти свої щоденні потреби 

СК 06 Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану 

пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень 

СК 07 Збереження власного здоров’я фахівця при здійсненні догляду, виконанні 

маніпуляцій та процедур, при переміщенні і транспортуванні пацієнта/клієнта 

СК 08 Профілактична діяльність медичної сестри, направлена на збереження і 

зміцнення здоров’я, попередження захворювань й інформування та навчання пацієнта та 

членів його родини 

СК 09 Здатність здійснювати організацію, впровадження та контроль 

медсестринського процесу в паліативній та хоспісній допомозі 

СК 10 Здатність до організації надання медичної допомоги за принципом сімейної 

медицини 

СК 11 Здатність проводити медичну та соціальну реабілітацію з метою 

відновлення здоров’я населення 

СК 13 Здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами 

додаткових методів дослідження 

СК 14 Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу при різних 

гострих станах 

СК 15 Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу в надзвичайних 

ситуаціях у мирний та воєнний час 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

ПРН 1. Проводити медсестринське суб’єктивне й об’єктивне обстеження різних 

органів, систем пацієнта та оцінювати отримані дані в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою 

дитиною чи її батьками; уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, 

алергологічний та епідеміологічний анамнез, оцінювати анамнестичні дані. 



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 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 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 11. Інтерпретувати та враховувати у клінічній практиці особливості клінічної 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських 

засобів. 

ПРН 12. Виписувати, зберігати та використовувати основні параметри 

фармакокінетики фармакологічних засобів з метою їх раціонального призначення. 

ПРН 13. Правильно організовувати зберігання та транспортування фармацевтичних 

товарів; прогнозувати можливі зміни їх хімічної структури та фізико-хімічних 

властивостей під впливом факторів зовнішнього середовища в процесі транспортування, 

зберігання та експлуатації. 

ПРН 14. Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного 

матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження. 

ПРН 15. Використовувати прості і доступні під час масових обстежень і 

спостережень методи, апаратуру біохімічного аналізу; володіти найбільш поширеними 

методиками біохімічного обстеження організму людини. 

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 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

 Модуль І. Медсестринство в сімейній медицині 

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 

практиці сімейної медицини. 

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

busy/  

2. http://medkol-

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

d=508  

2 

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 1.https://www.medkol.cv.ua/syla 2 

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

патологією органів травлення. 

busy/  

2. http://medkol-

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

d=508  
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

w.php?id=508  

4 

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 
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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

w.php?id=508  

4 

  Всього ЗМ 2 26 

14 Модульний контроль.  2 

 Всього Модуль 1 54 

Примітка. Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах клінічної 

бази. 

 

  

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


3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

1. Основні показники роботи на дільниці. складання 

статистичного звіту. 

3 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

2 Геродієта. Складання меню, залежно від віку 

пацієнта, стану здоров’я. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

3 Оцінювання фізичного, психомоторного розвитку 

дитини під час патронажного візиту до дитини з 

групи ризику порушення нервової системи. 

3 Заняття НПКВ, 

КРОК Б 

4 Медсестринський процес при хронічних розладах 

харчування в дітей раннього віку.  

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

5 Раціональне харчування студента. Складання меню, 

залежно від стану здоров’я, віку, статі. 

4 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

6 Особливості комунікативної взаємодії медичної 

сестри бакалавра з пацієнтами різного віку. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

7 Медсестринський процес та реабілітація пацієнтів 

похилого віку з постінфарктним кардіосклерозом на 

поліклінічному етапі.  

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

8 Складання медико-соціального паспорту здоров’я 

родини. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

9 Методи функціональної діагностики пацієнта при 

дослідження толерантності до фізичного 

навантаження. 

4 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

10 Особливості реабілітації пацієнтів після 

коронавірусної інфекції. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б  

11 Розробка моделі профілактичних програм при 

хронічних захворюваннях внутрішніх органів. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

12 Роль медичної сестри бакалавра в організації 

первинної медичної допомоги.  

3 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.  

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 профілактиці та реабілітації 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 78 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 9 8 6 0 

2 9 8 6 0 

3 9 8 6 0 

4 9 8 6 0 

5 9 8 6 0 

6 9 8 6 0 

7 9 8 6 0 

Всього ЗМ 1 63 56 42 0 

Змістовий 

модуль 2 

8 9 8 6 0 

9 9 8 6 0 

10 9 8 6 0 

11 9 8 6 0 

12 9 8 6 0 

13 9 8 6 0 

Всього ЗМ 2  54 48 36 0 

Всього поточна успішність  117 104 78 0 

ІДРС (не більше 12 балів) 3   0 

Всього поточна успішність 120   0 

Модуль-

контроль 

14 80 65 50 0 

МОДУЛЬ 1 200 159 128 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 
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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 (сімейної) 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 
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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. 
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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. 
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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 
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5. Наказ МОЗ України від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів медичної 

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

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 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=508
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
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
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7. Галузеві стандарти та клінічні настанови. [Електронний ресурс] – режим доступу 
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