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1. Загальні відомості 

 

Назва дисципліни Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство в 

геронтології 

ПІП Марчук Ірина Василівна  

Контактний телефон  066 664 05 49  

E-mail:   iam_irusya@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 Чт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 16 

Навчальна практика 18 

Самостійна робота 56 

Підсумковий модульний контроль Залік  

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 1рік 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Сформувати у здобувачів вищої освіти фундаментальну і логічно-послідовну систему 

знань практичної спрямованості мотиваційної, когнітивної та операційної складових до 

реалізації соціальної роботи у сфері паліативної допомоги, практичних навичок та вмінь з 

організації та надання паліативної допомоги у спеціалізованих закладах охорони здоров’я, 

а також опанування та удосконалення медсестринського процесу при здійсненні догляду за 

пацієнтами похилого та старечого віку «Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство 

в геронтології» є формування. 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

ПРН 4. Демонструвати вміння керувати медсестринським персоналом в умовах 

закладів охорони здоров’я та відповідно до посадових обов’язків з метою дотримання 

санепідрежиму вміти: проводити навчання молодшого медперсоналу з питань виконання 

функціональних обов’язків та ОП; контролювати роботу молодшого медперсоналу та 

дотримання ним правил техніки безпеки, виконання правил внутрішнього розпорядку 

персоналом та пацієнтами, дотримання заходів сангігрежиму в палатах та медичних 

кабінетах.  

ПРН 5. Здійснювати медсестринське адміністрування щодо підвищення ефективності 

роботи медичної установи та вміти: приймати управлінські рішення, забепечувати їх 

виконання на основі застосування моделей медсестринського керівництва; забезпечувати 

виконання наказів та постанов з питань ОЗ; оволодіти функціональними обов’язками 

керівника медсестринських служб; знати порядок проведення ліцензування та акредитації 

закладів охорони здоров’я, лабораторій різного профілю. 

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


ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, 

ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 11. Інтерпретувати та враховувати у клінічній практиці особливості клінічної 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських 

засобів. 

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. Захворювання системи крові в геріатрії. 

Паліативна допомога .  

1.https://drive.google.com/file/d/1

7flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8

NTi4i4/view 

2. http://medkol-

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

=104 

2 

2 Захворювання органів дихання та 

травлення в геріатрії.  

1.https://drive.google.com/file/d/1

7flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8

NTi4i4/view 

2. http://medkol-

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

=104 

2 

3 Захворювання опорно-рухового апарату 

та ендокринної системи в геріатрії. 

1.https://drive.google.com/file/d/1

7flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8

NTi4i4/view 

2. http://medkol-

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

=104 

2 

4 Медсестринський процес при 

психоневрологічних захворюваннях, 

хворобах органів слуху, зору та шкіри в 

похилому та старечому віці 

1.https://drive.google.com/file/d/1

7flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8

NTi4i4/view 

2. http://medkol-

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

=104 

2 

5 Соцiальна робота з особами, якi 
перебувають на довготривалому 
лiкуваннi, зокрема, невилiковно хворими 

1.https://drive.google.com/file/d/1

7flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8

NTi4i4/view 

2. http://medkol-

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

=104 

3.http://dspace.tneu.edu.ua/bitstrea

m/316497/1323/1/фещак.pdf 

 

2 

6 Паліативна допомога при синдромі 

хронічного болю. 

1.https://drive.google.com/file/d/1

7flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8

NTi4i4/view 

2. http://medkol-

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

=104 

2 

7 Паліативна допомога інкурабельним 

онкологічним хворим 

1.https://drive.google.com/file/d/1

7flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8

NTi4i4/view 

2. http://medkol-

2 

https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1323/1/фещак.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1323/1/фещак.pdf
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104


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

=104 

8 Роль медичної сестри в паліативній 

допомозі. 

1.https://drive.google.com/file/d/1

7flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8

NTi4i4/view 

2. http://medkol-

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

=104 

2 

  Всього 16 

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. Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство в геронтології 

1. Захворювання системи крові в геріатрії.  

Паліативна допомога .  

1.https://drive.google.com/fi

le/d/17flz8RComuSZ1oz4Y

h9x44YfG8NTi4i4/view 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.p

hp?id=104 

2 

2 Захворювання органів дихання та травлення в 

геріатрії. Паліативна допомога 

1.https://drive.google.com/fi

le/d/17flz8RComuSZ1oz4Y

h9x44YfG8NTi4i4/view 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.p

hp?id=104 

2 

3 Особливості перебігу захворювань опорно-

рухового апарату та ендокринної системи у 

пацієнтів літнього та старечого віку 

1.https://drive.google.com/fi

le/d/17flz8RComuSZ1oz4Y

h9x44YfG8NTi4i4/view 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.p

hp?id=104 

2 

4. Медсестринський процес при 

психоневрологічних захворюваннях, хворобах 

органів слуху, зору та шкіри в похилому та 

старечому віці. 

1.https://drive.google.com/fi

le/d/17flz8RComuSZ1oz4Y

h9x44YfG8NTi4i4/view 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.p

hp?id=104 

2 

5. Соцiальна робота з особами, якi перебувають на 

довготривалому лiкуваннi 

1.https://drive.google.com/fi

le/d/17flz8RComuSZ1oz4Y

h9x44YfG8NTi4i4/view 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.p

hp?id=104 

3.http://dspace.tneu.edu.ua/b

itstream/316497/1323/1/фе

щак.pdf 

 

2 

6. Паліативна допомога при синдромі хронічного 

болю. 

1.https://drive.google.com/fi

le/d/17flz8RComuSZ1oz4Y

h9x44YfG8NTi4i4/view 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.p

hp?id=104 

2 

7. Паліативна допомога інкурабельним 

онкологічним хворим. Кодекс прав хворого 

онкологічного профілю.. 

1.https://drive.google.com/fi

le/d/17flz8RComuSZ1oz4Y

h9x44YfG8NTi4i4/view 

2. http://medkol-

2 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1323/1/фещак.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1323/1/фещак.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1323/1/фещак.pdf
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104


moodle.net.ua/course/view.p

hp?id=104 

8. Психологічні, соціальні, духовні аспекти 

паліативної допомоги. 

1.https://drive.google.com/fi

le/d/17flz8RComuSZ1oz4Y

h9x44YfG8NTi4i4/view 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.p

hp?id=104 

2 

9. Роль медичної сестри в паліативній допомозі. 1.https://drive.google.com/fi

le/d/17flz8RComuSZ1oz4Y

h9x44YfG8NTi4i4/view 

2. http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.p

hp?id=104 

2 
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Примітка. Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах  

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Місце контролю 

1. Встановлення та розвиток паліативної допомоги в 

Україні та в світі. Евтаназія: «за» чи «проти» 
4 Заняття НПКВ  

2 Фізіологічні зміни репродуктивної системи. 

Клімактеричний період у жінок і чоловіків.  

4 Заняття НПКВ  

3 Медико-соцiальнi та психологiчнi питання клiєнтiв 

палiативних установ 

4 Заняття НПКВ  

4 Демографічні та медико-соціальні засади розвитку 

паліативної та хоспісної медицини як напрямку 

системи охорони здоров’я .  

4 Заняття НПКВ  

5 Принципи паліативної допомоги в онкології.   4 Заняття НПКВ  

6 Біоетичні та психологічні проблеми пацієнтів з  ВІЛ, 

СНІД в Україні  

4 Заняття НПКВ  

7 Проблеми психологічної та духовної допомоги 

пацієнтам та їх близьким в термінальний період життя.  

4 Заняття НПКВ  

8 Взаємодія з церковними конфесіями. Громадські 

організації та волонтерський рух в Україні.  

4 Заняття НПКВ  

9 Практичні аспекти провадження паліативної роботи за 

кордоном 

4 Заняття НПКВ  

10 Поняття втрати, скорботи, горя і відчуття тяжкої 

втрати 

4 Заняття НПКВ  

11 Роль Неlісоbасtеr руlоrі, нераціонального харчування, 

надмірного вживання алкоголю, тривалого вживання 

ліків, супутньої патології у виникненні хвороб. 

4 Заняття НПКВ  

12 Загальні принципи лікування онкологічних хворих  4 Заняття НПКВ  

13 Правила експлуатації та охорони праці у 

психоневрологічних і психіатричних лікарнях 

(відділеннях). 

4 Заняття НПКВ  

14 Артеріальна гіпертензія (первинна, або ессенціальна, і 

вторинна, або симптоматична) в літньому та 

старечому віці. Особливості перебігу, діагностики, 

лікування (принципи гіпотензивної терапії). 

4 Заняття НПКВ  
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http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view
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http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=104


4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань:  
 

1. Особливості організації та вимоги до функціонування хоспісних центрів. 

2. Концепція та основні принципи паліативного підходу 

3. Філософія паліативної допомоги 

4. Психологічні, етичні та юридичні аспекти паліативної допомоги онкохворим та їх 

родичам 

5. Право пацієнтів на знеболення 

6. Професійне вигорання медичного персоналу.  

7. Роль електронного реєстру населення в організації паліативної допомоги пацієнтам 

під час реформування охорони здоров’я.  

8. Хоспіси в Україні в умовах Covid-19 

9. Право пацієнті на знеболення. 

10. Забезпечення права пацієнта на знеболення. 

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство в 

геронтології» є вибірковою для здобувачів 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 з поважної причини). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

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

на нижчу оцінку (75% від максимальної); 

- 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 вищої освіти пропущених занять та незадовільних оцінок, а 

також згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання вибіркової дисципліни «Хоспісна та паліативна допомога, 

медсестринство в геронтології» виставляється за двобальною шкалою: «зараховано» або 

«не зараховано» та визначається як сума балів поточної навчальної діяльності (у балах), що 

виставляється на кожному навчальній практиці за відповідною темою та кількістю балів за 

виконання індивідуальних завдань здобувачем вищої освіти. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Поточне оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється на навчальній практиці за 

традиційною чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

з наступним перерахунком у багатобальну шкалу. 



За поточну навчальну діяльність здобувач вищої освіти має отримати мінімально 120 

балів 

Максимальна кількість балів, яку здобувач вищої може набрати за поточну навчальну 

діяльність під час вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань – 200 балів. 

Поточний контроль здійснюється на кожній навчальній практиці відповідно до 

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

вищої освіти 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 за традиційною шкалою 

Поточне оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється на навчальній практиці за 

традиційною чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

з наступним перерахунком у багатобальну шкалу. 

Оцінювання самостійної роботи  

Оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти, яка передбачена в 

тематичному плані дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час 

поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.  

Виставлення балів за самостійну роботу під час поточного контролю обов’язково 

супроводжується оцінювальними судженнями. 

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи студента Максимальна оцінка за 

індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 12 балів. 

 

СХЕМА нарахування та розподіл, які отримують здобувачі вищої освіти 

Модуль 1. Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство в геронтології 

Середні значення оцінювання поточного контролю 

№заняття «відмінно» «добре» «задовільно» «не задовільно» 

1 21 17 14 0 

2 21 17 14 0 

3 21 17 14 0 

4 21 17 14 0 

5 21 17 14 0 

6 21 17 14 0 

7 21 17 14 0 

8 21 17 14 0 

9 21 17 14 0 

ІНДЗ (не більше 12 

балів) 
   

 

Всього поточна 

успішність 
200 153 126 

<120 

Всього модуль 1 200 

 
  

 

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 

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. Паліативна медицина: підручник / В.Й. Шатило, П.В. Яворський. –  К.: ВСВ 

“Медицина”, 2010. –  200 с.  

2. Тарасюк В.С. Медсестринство в геронтології і геріатрії: підручник / В.С. 

Тарасюк, Г.Б. Кубанська; за ред. проф. В.С. Тарасюка. – Вид. стереотипне. – К.: Медицина, 

2010. – 624 с. 

3. 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. –  304 с 

4. Медсестринство у внутрішній медицині: навч. посіб. / М.Б. Шегедин, І.А. 

Шуляр, Л.М. Подносова, Л.П. Дацко, О.Т. Шавала. –  К.: Медицина, 2009. –  176 с. 

5. Фещенко Ю.I. Палiативна та хоспiсна допомога хворим на тyберкульоз: 

навчальний посiбник. Київ: ВСВ «Медицина», 2017 – 128 с.  

6. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні: 

матеріали Першої науково-практичної конференції / ред. Ю. В. Вороненко, Ю. І. Губський 

: Наукове видання. – Київ, 2012. – 280 с. 

7. Актуальність післядипломної підготовки фахівців сімейної допомоги з питань 

паліативної допомоги / А. В. Царенко, О. І. Висоцька, О. Г. Шекера [та ін.] // Сімейна 

медицина. – 2011. – №3. – С. 15–18. 

 

Електронні джерела: 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та практичних 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. 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. 

4. Хоспіс як інституціональна форма соціальної допомоги невиліковно хворим 

людям у Західній Європі [Електронний ресурс. Режим доступу:  

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1323/1/фещак.pdf 

5. Електронний посібник лекцій «Медсестринство в геронтології, геріатрії та 

паліативній медицині» [Електронний ресурс. Режим доступу:  

https://drive.google.com/file/d/17flz8RComuSZ1oz4Yh9x44YfG8NTi4i4/view 

6. Догляд за хворими в занедбаній стадії захворювання [Електронний ресурс] − 

Режим доступу: http://www.cancer.ic.ck.ua/u_index_7_8.htm 

7. Веб-сайт Чернівецького медичного коледжу БДМУ. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: www.medkol.cv.ua,  www.MOODLE 

 

 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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