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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Клінічне медсестринство в інфектології 
(назва навчальної дисципліни) 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 4 
Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО 
 

Термін навчання (рік) 

- 1 рік 10 місяців 
Змістових модулів –5 

Загальна кількість 

годин – 120 год. Лекції 

28 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 78 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Практичні заняття 

50 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента –42 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

42 год. 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю:  

Підсумковий модульний 

контроль 
Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



  

І. ВСТУП 

 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Клінічне медсестринство в 

інфектології» складена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 

Медсестринство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затвердженого наказом МОНу 

від 05.12.2018 року № 1344 та освітньо-професійної програми, яка  затверджена у коледжі на 

засіданні Педагогічної ради коледжу від 10.12.2018 р. протокол №3. Освітньо-професійна 

програма введена в дію з 01 вересня 2019 р., переглянута та затверджена на засіданні 

Педагогічної ради 31.08.2020 р. протокол № 1. Робоча навчальна програма вводиться в 

дію з 01 вересня 2020 року.  
Ця програма розрахована на 120 годин (4 кредити), з яких лекцій – 28 годин, 

навчальної практики – 50 годин, самостійної роботи студентів – 42 години.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Клінічне медсестринство в 

інфектології» є 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. 

2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Клінічне медсестринство в 

інфектології» є формування системи знань, професійних умінь та практичних навичок з 

інфекційної патології, що складають основу  професійної діяльності. 

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. 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є опанування таких дисциплін, як: 

«Мікробіологія», «Анатомія людини», «Патоморфологія та патофізіологія», «Фізіологія 

людини», «Медичне та фармацевтичне товарознавство», «Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини», «Синдромальна діагностика у мед сестринській практиці», «Основи 

профілактичної медицини», «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині», «Клінічне 



  

медсестринство в хірургії», «Клінічне медсестринство в педіатрії», «Медсестринство в 

сімейній медицині», «Невідкладні стани в медсестринській практиці». 

 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 
ЗК 03. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

інформації 

Знати: 
-пізнавальну діяльність людини, 

спрямовану на розкриття 

загальних, істотних зв'язків і 

відношень речей. 

Уміти: 
-аналізувати і синтезувати 

утворені поняття, шляхом 

суджень, міркувань, умовиводів; 

-пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, розширяти і 

поглиблювати свої знання про 

них. 

Заохочення та узгодження до 

певних дій комунікантів. 
Набуття комунікативного 

досвіду в процесі адекватного 

сприйняття і розуміння змісту 

повідомлень. 

Створювати власне 

монологічне висловлювання 

відповідно до отриманої 

інформації 

ЗК 04. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях  

 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання.  

 

Вміти розв’язувати складні задачі 

і проблеми, які виникають у 

професійній діяльності.  

 

Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, 

знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців та 

нефахівців.  

Відповідати за прийняття 

рішень 

ЗК 05. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності  

 

Мати глибокі знання із структури 

професійної діяльності.  

 

Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує 

постійного оновлення та 

інтеграції знань.  

 

Здатність ефективно 

формувати комунікаційну 

стратегію у професійній 

діяльності  

 

Нести відповідальність за 

професійний розвиток, 

здатність до подальшого 

професійного навчання з 

високим рівнем автономності. 

ЗК 06. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово  

 

Мати досконалі знання державної 

мови   

 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово  

 

Використовувати при 

фаховому та діловому 

спілкуванні та при підготовці 

документів державну мову.   

Нести відповідальність за 

вільне володіння державною 

мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ЗК 10. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення  

Знати тактики та стратегії 

спілкування, закони та способи 

комунікативної поведінки  

Вміти приймати обґрунтоване 

рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи  

Використовувати стратегії 

спілкування та навички 

міжособистісної взаємодії  

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 

комунікації 

ЗК 11. Здатність працювати в 

команді  

Знати тактики та стратегії 

спілкування, закони та способи 

комунікативної поведінки.  

Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи  

Використовувати стратегії 

спілкування   

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 

комунікації 



  

ЗК 12. Навички міжособистісної 

взаємодії  

Знати закони та способи 

міжособистісної взаємодії  

Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

міжособистісної взаємодії  

Використовувати навички 

міжособистісної взаємодії  

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 

комунікації 

ЗК 13. Здатність діяти на основі 

дотримання техніки безпеки  

Знати: 

- на достатньому рівні стандарти 

та нормативні документи про 

організацію безпечного 

лікарняного середовища; 

- організацію безпечного 

лікарняного середовища у 

відділеннях поліклінік та 

стаціонарів різного профілю; 

- методику епідемічного 

обстеження; 

- проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів; 

- забезпечення заходів і дій в 

межах єдиної системи цивільного 

захисту; 

- нормативну базу з питань 

охорони праці в галузі. 

Вміти: 

-забезпечувати професійну 

безпеку, безпеку життєдіяльності 

та дотримання правил техніки 

безпеки і охорони праці в галузі 

на робочих місцях, в лабораторіях 

різного профілю; 

-забезпечувати лікувально-

охоронний режим в створенні 

безпечного лікарняного 

середовища; 

-організовувати заходи по 

профілактиці внутрішньо-

лікарняних інфекцій; 

-здійснювати епідемічне 

обстеження та епідемічний 

нагляд; 

-використовувати нормативну 

базу з питань охорони праці в 

галузі. 

Передача інформації щодо 

використання відповідних 

засобів колективного та 

індивідуального  захисту з 

метою створення безпечних 

умов для співробітників та 

пацієнтів. 

Здійснювати організацію та 

контроль за дотриманням 

норм колективного та 

індивідуального захисту 

співробітників та пацієнтів; 

нести персональну 

відповідальність за безпеку. 

Спеціальні (фахові) компетентності 
СК 2. 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 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

знати методики та стандартні 

схеми опитування та 

фізикального обстеження 

пацієнта. 

Вміти провести бесіду з 

пацієнтом (у т.ч з дитиною), на 

підставі алгоритмів та стандартів, 

використовуючи стандартні 

методики провести фізикальне 

обстеження пацієнта. Вміти 

обстежити психомоторний та 

фізичний розвиток дитини Вміти 

оцінити стан здоров’я людини (у 

т.ч. дитини). 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію при 

спілкуванні з пацієнтом. 

Вносити інформацію про стан 

здоров’я людини, дитини або 

внутрішньоутробний розвиток 

плоду до відповідної медичної 

документації 

Нести відповідальність за 

якісний збір інформації на 

підставі співбесіди, 

опитування, огляду, 

пальпації, перкусії, 

аускультації органів та систем 

та за своєчасне оцінювання 

стану здоров’я людини, 

психомоторного та фізичного 

розвитку дитини,  

внутрішньоутробного 

розвитку плоду та за 

прийняття відповідних дій 

СК 3. Задоволення потреб Мати спеціальні знання про Вміти планувати та надавати Здатніть комунікувати з Нести відповідальність за 



  

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  

  

 

потреби пацієнта/клієнта у різні 

періоди життя (включаючи 

процес вмирання). 

медсестринську допомогу 

пацієнтам/клієнтам у різні 

періоди життя (включаючи 

процес вмирання). Вміти 

виконувати мед сестринські 

втручання, вараховуючи 

особливості різних періодів 

життя.  Вміти оцінювати та 

коректувати індивідуальні плани 

догляду за пацієнтом/клієнтом в 

різні вікові періоди. Вміти 

співпрацювати з особами, що 

доглядають за 

пацієнтом/клієнтом, членами сім’ї 

та іншими медичними і 

соціальними працівниками в 

процесі вмирання.пацієнта. 

різними людьми, дотичними 

до догляду та опіки над 

пацієнтами/клієнтами; 

створювати сприятливий 

мікроклімат при здійсненні 

мед сестринських втручань 

своєчасність та правильність 

виконання самостійних 

медсестринських втручань 

СК 4. 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  

Мати спеціальні знання про гідне 

ставлення до пацієнта/клієнта, 

вимоги щодо забезпечення 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту його 

прав, фізичних, психологічних та 

духовних потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки.  

 

Вміти забезпечувати 

пацієнту/клієнту при виконанні 

медсестринських втручань та дій 

приватність/інтимність/, 

конфіденційність, захист його 

прав. 

Вміти задовольняти  фізичні, 

психологічні та духовні потреби 

пацієнта/клієнта на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки.  

 

 

Підтримувати 

конфіденційність, захист прав 

пацієнта/клієнта при 

задоволенні його потреб, при 

цьому звертаючи увагу 

оточення на дотримання цих 

вимог 

Самостійне і відповідальне 

виконання доручених мед 

сестринських втручань з 

дотриманням 

конфіденційності та прав 

пацієнта/клієнта 

СК 5. 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, 

Мати спеціальних знання про 

людину, її органи та системи; 

алгоритми та стандартні схеми 

призначення харчування при 

лікуванні захворювань (за 

списком 2)  

 

 

Вміти визначати, на підставі 

попереднього та клінічного 

діагнозу, характер харчування 

при лікуванні захворювань (за 

списком 2); забезпечувати 

руховий режим та особисту 

гігієну  

 

Формувати та донести до 

пацієнта, фахівців висновки 

щодо харчування при 

лікуванні захворювання (за 

списком 2); залучати оточення 

пацієнта до задоволення 

гігієнічних та фізіологічних 

потреб  

Нести відповідальність за 

обґрунтованість визначення 

харчування при лікуванні 

захворювання (за списком 2), 

за своєчасність та акуратність 

виконання гігієнічних і 

фізіологічних процедур  

 



  

харчуванні, особистій гігієні та 

здатності особи задовольняти 

свої щоденні потреби  

  

СК 6. 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 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

стандартні методики проведення 

лабораторних та 

інструментальних досліджень (за 

списком 4). 

Вміти аналізувати результати 

лабораторних та 

інструментальних досліджень та 

на їх підставі оцінити інформацію 

щодо діагнозу хворого (за 

списком 4) 

Формувати та донести до 

пацієнта та фахівців висновки 

щодо необхідного переліку 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

(за списком 4).    

Нести відповідальність 

щодоцінювання результатів 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

СК 7. Збереження власного 

здоров’я фахівця при здійсненні 

догляду, виконанні маніпуляцій 

та процедур, при переміщенні і 

транспортуванні пацієнта/клієнта  

Мати спеціальні знання про 

правила асептики, антисептики та 

інфекційної безпеки, при 

здійсненні догляду, виконанні 

маніпуляцій та процедур, при 

переміщенні та транспортуванні 

пацієнта/клієнта.  

Вміти дотримуватись правил 

асептики, антисептики та 

інфекційної безпеки при 

здійсненні догляду за пацієнтом, 

виконанні маніпуляцій та 

процедур, при різних видах 

переміщення та транспортування 

пацієнта/клієнта.  

Здатність комунікативно 

залучати оточення 

пацієнта/клієнта, медичних 

працівників для вирішення 

завдань інфекційної безпеки, 

здійснення його переміщення 

та транспортування  

Нести персональну 

відповідальність за 

дотримання інфекційної 

безпеки в закладі охорони 

здоров’я, домашніх умовах, за 

безпечне переміщення та 

транспортування 

пацієнта/клієнта 

СК 8. Профілактична діяльність 

медичної сестри, направлена на 

збереження і зміцнення здоров’я, 

попередження захворювань й 

інформування та навчання 

пацієнта та членів його родини 

Мати спеціальні знання про 

стандарти якості надання 

медичної допомоги медичними 

сестрами, методи профілактики 

різних захворювань, об’єм і  

методи інформування та 

навчання пацієнта та членів його 

родини при різних 

захворюваннях.  

 

Вміти проводити профілактичні 

заходи, спрямовані на збереження 

і зміцнення здоров’я пацієнта та 

профілактику захворювань.  

Вміти інформувати пацієнта про 

ці заходи та ефективно навчати 

пацієнта і членів його родини 

(оточення) принципам здорового 

способу життя та профілактики 

різних захворювань.  

Залучення до даного виду 

діяльності компетентних 

фахівців профілактичної 

медицини, забезпечення 

навчання пацієнта та його 

оточення методам запобігання 

поширення хвороб, заходам 

реабілітації  

 

Вміти самостійно виконувати 

плани попередження 

захворювань та відповідати за 

їх якість та своєчасність 

СК 12. Здатність орієнтуватися у 

визначенні групової належності 

лікарських засобів, особливостях 

їх фармакокінетики та 

фармакодинаміки 

Знати:  

- систему базових знань з 

фармакології та медичної 

рецептури;  

- систему базових знань з 

клінічної фармакології;  

- чинники, що спричиняють 

виникнення змін метаболізму 

Вміти:  

- розбиратись в питаннях 

сумісності фармакологічних 

препаратів;  

- визначати можливі прояви 

побічної дії та симптоми 

передозування медикаментів, 

методи їх попередження і 

Уміння застосовувати клінічні 

протоколи при реалізації плану 

діагностики та лікування, 

враховуючи рекомендації 

лікуючого лікаря та 

погоджуючи свої дії з 

пацієнтом.  

 

Автономно та відповідально 

застосовувати знання 

фармакодинаміки та 

фармакокінетики при 

виконанні призначень лікаря. 



  

внаслідок дії фармакологічних 

засобів, збільшенню ризику 

розвитку побічних явищ;  

- фармакокінетичні та 

фармакодинамічні параметри 

медикаментів та їх комбінацій; 

- особливості взаємодії 

лікарських засобів, корекцію 

небажаної дії ліків  

лікування;  

- враховувати особливості 

фармакокінетики та 

фармакодинаміки медикаментів 

при компромісній функції різних 

органів та систем  

 

СК 13. Здатність виявляти зв’язок 

клінічних проявів захворювань з 

результатами додаткових методів 

дослідження  

 

Знати:  

- клінічні прояви захворювань;  

- дані додаткових методів 

досліджень при різній патології.  

 

Вміти: 

- використовувати основні методи 

медсестринського обстеження 

пацієнтів різного профілю;  

- інтерпретувати результати 

додаткових методів дослідження; 

- обґрунтовувати призначення 

етіотропної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії.  

Дотримання етичних 

принципів та деонтологічних 

норм у спілкуванні з 

пацієнтами та їх оточенням з 

метою отримання згоди для 

проведення досліджень та 

виконання призначень лікаря  

 

Здатність самостійно робити 

виважені висновки та 

обґрунтовані судження 

відповідно до результатів 

дослідження пацієнта 

СК 14. Здатність організовувати 

та надавати невідкладну 

допомогу при різних гострих 

станах  

 

Знати  

- організацію медичної допомоги 

та особливості роботи медичної 

сестри у відділеннях інтенсивної 

терапії та реанімаційному 

відділенні;  

- надання невідкладної допомоги 

при різних видах гострих та 

термінальних станів. 

Вміти:- організовувати медичну 

допомогу у відділеннях 

інтенсивної терапії та 

реанімаційному відділенні;  

- надавати невідкладну допомогу 

при гострих та термінальних 

станах;  

- виконувати реанімаційні заходи; 

- застосовувати сучасні інфузійні 

розчини відповідно до 

нормативнодирективних 

документів МОЗ України. 

Володіти навичками 

психотерапії в спілкуванні з 

пацієнтами та їх оточенням 

Швидко орієнтуватися в 

ситуації, диференційовано 

підходити до етапності 

надання медичної допомоги 

при гострих станах 



  

СК 15 Здатність організовувати 

та надавати невідкладну 

допомогу в надзвичайних 

ситуаціях у мирний та воєнний 

час 

Знати: 

- етапи та зміст тактичної 

медицини; 

обсяги та послідовність надання 

військово-медичної допомоги. 

Вміти: 

- проводити медичне 

сортування поранених та 

потерпілих; 

- транспортувати пацієнтів 

при термінальних станах, 

пораненнях, травмах та 

ушкодженнях з місць катастроф 

та бойових дій; 

- надавати невідкладну 

допомогу потерпілому в 

залежності від суті ушкодження 

Володіти навичками 

психотерапії в спілкуванні з 

Пораненими та покаліченими. 

Відповідальність за 

правильність сортування та 

надання оптимальної 

медичної допомоги 

пораненим та покаліченим. 

 

 



ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після завершення вивчення 

дисципліни «Медсестринсттво в інфектології» є: 

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. 

 

 



  

ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

№ 

з/п 
Теми змістових модулів 

Кількість годин 

Заг. 

обсяг  
Лекції 

Навчальна 

практика під 

керівництвом 

викладача 

Самостійна 

робота 

1 

Змістовий модуль 1. Загальна частина.  

Захворювання переважно з фекально-оральним 

механізмом передачі. 

30 6 12 12 

2 
Змістовий модуль 2. Захворювання переважно з 

повітряно-крапельним механізмом передачі  
36 8 12 16 

3 
Змістовий модуль 3. Захворювання переважно з 

трансмісивним механізмом передачі  
11 4 4 3 

4 
Змістовий модуль 4. Захворювання переважно з 

рановим та інокуляційним механізмом передачі 
22 6 12 4 

5 
Змістовий модуль 5. Захворювання переважно з 

множинним механізмом передачі 
19 4 8 7 

6 Підсумковий модульний контроль 2  2  

 Усього 120 28 50 42 



V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

№ 

з/п 

Теми лекцій Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальна частина. Захворювання переважно з 

фекально-оральним механізмом передачі 

 

1 Епідеміологія і профілактика інфекційних захворювань.  

Основи практичної діяльності медичних сестер інфекційних відділень і 

кабінетів. 

2 

2 Кишкові (бактерійні) інфекції: черевний тиф, паратифи, ботулізм, 

кишковий єрсиніоз, псевдотуберкульоз. Особливості діагностики, 

перебігу та лікування.  

2 

3 Кишкові інфекції з діарейним синдромом: харчові токсикоінфекції, 

шигельоз, сальмонельоз,  холера. Невідкладна допомога при  

дегідратаційному шоці.  

2 

 Усього ЗМ 1 6 

Змістовий модуль 2. Захворювання переважно з повітряно-крапельним механізмом 

передачі 

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

інфекція, COVID-19. Особливості нових пандемічних штамів. 

2 

5 Герпесвірусні інфекції: простий герпес, вітряна віспа, оперізуючий 

герпес, інфекційний мононуклеоз. 

2 

6 Менінгококова інфекція. Особливості діагностики, перебігу, лікування. 

Диференційна діагностика серозних і гнійних менінгітів. 
2 

7 Дифтерія. Ангіна. Диференційна діагностика. 2 

 Усього ЗМ 2 8 

Змістовий модуль 3. Захворювання переважно з трансмісивним механізмом передачі 

8 Малярія. Поняття про медицину подорожей. Тропічна медицина. 2 

9 Епідемічний висипний тиф. Хвороба Брілла. Кліщовий енцефаліт. 

Хвороба Лайма.  
2 

 Усього ЗМ 3 4 

Змістовий модуль 4. Захворювання переважно з рановим та інокуляційним 

механізмом передачі 

10 Вірусні гепатити. Діагностика, особливості перебігу, лікування. 

Показання до трансплантації печінки.  
2 

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

обстеження пацієнта на ВІЛ-інфекцію.  
2 

12 Сказ. Правець. Бешиха. Особливості догляду. Правила профілактики. 2 

 Усього ЗМ 4 6 

Змістовий модуль 5. Захворювання переважно з множинним механізмом передачі 

13 Інфекційні хвороби з переважним ураженням нирок: лептоспіроз, 

геморагічна гарячка з нирковим синдромом. Бруцельоз.  
2 

14 Чума. Туляремія. Сибірка. Диференційна діагностика. Правила 

поведінки медичних працівників у випадку підозри на карантинні 

інфекції. Особиста безпека. 

2 

 Усього ЗМ 5 4 

 Усього Модуль 1: 28 
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VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

навчальної практики під керівництвом викладача 

№ 

з/п 

Теми навчальної практики Кількість 

годин 
Місце 

проведення 

Змістовий модуль 1. Загальна частина. Захворювання переважно з фекально-оральним 

механізмом передачі 

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. 

4 Навчальна 

кімната 

Інфекц. від. 

ОКЛ 

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. 

4 Навчальна 

кімната 

3 Кишкові інфекції з діарейним синдромом: харчові 

токсикоінфекції, шигельоз, сальмонельоз,  холера. Дії 

медсестри при виявленні хворого на холеру. Принципи 

регідратації. 

4 Навчальна 

кімната 

 Усього ЗМ 1 12  

Змістовий модуль 2. Захворювання переважно з повітряно-крапельним механізмом 

передачі 

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. 

4 Навчальна 

кімната 

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. 

4 Навчальна 

кімната 

6 Дифтерія. Ангіна. Диференційна діагностика. Техніка введення 

протидифтерійної сироватки. Методи бактеріологічних 

досліджень. 

4 

Навчальна 

кімната 

 Усього ЗМ 2 12  

Змістовий модуль 3. Захворювання переважно з трансмісивним механізмом передачі 

7 Малярія. Огляд хворих у гарячковому стані. Проведення 

паразитоскопії.  

Епідемічний висипний тиф. Хвороба Брілла. Кліщовий 

енцефаліт. Хвороба Лайма. 

4 

Навчальна 

кімната 

 Усього ЗМ 3 4  

Змістовий модуль 4. Захворювання переважно з рановим та інокуляційним механізмом 

передачі 

8 Вірусні гепатити. Обстеження хворих, методи діагностики.  

Принципи  дієтотерапії, лікування.  
4 

Навчальна 

кімната 

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

питання обстеження пацієнта на ВІЛ-інфекцію. 
4 

Навчальна 

кімната 

10 Сказ. Правець. Бешиха. Особливості догляду. Правила 

профілактики. 
4 

Навчальна 

кімната 

 Усього ЗМ 4 12  
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Змістовий модуль 5. Захворювання переважно з множинним механізмом передачі 

11 Інфекційні хвороби з переважним ураженням нирок: 

лептоспіроз, геморагічна гарячка з нирковим синдромом. 

Бруцельоз.  

4 

Навчальна 

кімната 

12 Чума. Туляремія. Сибірка. Диференційна діагностика. 

Правила поведінки медичних працівників у випадку підозри 

на карантинні інфекції. Особиста безпека. 

4 

Навчальна 

кімната 

 Усього ЗМ5 8  

13 Підсумковий модульний контроль 2  

 Усього Модуль 1 50  
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VІI. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Епідемічна ситуація в Україні, регіоні. 4 

2. Правила виписки хворих на кишкові інфекції. Диспансерне 

спостереження за реконвалесцентами.  

4 

3. Інфекційні хвороби вірусної етіології з переважанням фекально-

орального механізму передачі: поліомієліт, ентеровірусна, реовірусна, 

ротавірусна інфекції. 

4 

4. Правила використання індивідуальних засобів захисту при 

карантинних інфекціях. 

4 

5. Надання невідкладної допомоги при ускладненнях інфекцій 

дихальних шляхів: стенозуючий ларинготрахеїт, дифтерійний круп, 

набряк легень. 

4 

6. Лабораторна діагностика менінгококової інфекції: виділення збудника 

з носової частини горла, цереброспінальної рідини, елементів висипу. 

Люмбальна пункція, роль медсестри в її проведенні. Вимоги до 

транспортування матеріалу для лабораторного дослідження. 

4 

7. Профілактика дифтерії. 4 

8. Диспансерне спостереження за особами, які перебували в  країнах з 

тропічним кліматом.  

3 

9. Диференційна діагностика жовтяниць. 4 

10. Профілактика сказу та правця серед населення. Значення первинної 

обробки рани.  

4 

11. Епідеміологічні особливості поширення лептоспірозу. 3 

 Усього: 42 
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VIІI. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

 

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 захворювань, що супроводжуються судомами. 
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ІХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Загальна частина. Захворювання переважно з фекально-оральним 

механізмом передачі  
 

ЛЕКЦІЯ 

1.Епідеміологія і профілактика інфекційних захворювань.  

Основи практичної діяльності медичних сестер інфекційних відділень і кабінетів. 

Епідеміологічний процес, його ланки. Заходи, спрямовані на ланки епідпроцесу. 

Епідеміологічний осередок. Епідемічна ситуація в Україні, регіоні. Особливості епідемічного 

процесу за останні десятиріччя. Поширення інфекційних хвороб. Соціальні аспекти, що 

сприяють поширенню інфекційних хвороб. Кількісна характеристика епідемічного процесу. 

Особливо небезпечні інфекційні хвороби.  Поняття про джерело інфекції, їх значення, 

механізми зараження.  Шляхи передачі збудників. Значення чинників передачі у поширенні 

інфекції. Класифікація інфекційних захворювань. Основи профілактики інфекційних хвороб. 

Види імунітету. Активна і пасивна імунізація. 

Лікувально-охоронний режим та його вплив на перебіг і наслідки інфекційної хвороби. 

Правила виписки реконвалесцентів. Дотримання особистої безпеки медичними 

працівниками інфекційних відділень. Протиепідемічний режим інфекційних відділень та 

робота кабінету інфекційних захворювань. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

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. 

Практичні навички 

Практичні навички: 

 виявляти інфекційного хворого; 

 визначати строки нагляду та ізоляції за контактними у вогнищі заразних 

інфекційних захворювань; 

 проводити епідемічне обстеження у вогнищі інфекційної хвороби; 

 забезпечувати особисту безпеку під час роботи з пацієнтами та інфекційним 

матеріалом; 

 визначати показання і протипоказання до вакцинації, проводити щеплення, 

запобігати ускладненням унаслідок щеплення; 

 проводити роботу серед населення з питань профілактичної медицини. 

 

Самостійна робота 
1.Епідемічна ситуація в Україні, регіоні стосовно коронавірусної інфекції та інших 

інфекційних захворювань. 

 

ЛЕКЦІЯ 

2.Кишкові (бактерійні) інфекції: черевний тиф, паратифи, ботулізм, кишковий 

єрсиніоз, псевдотуберкульоз. Особливості діагностики, перебігу та лікування.  

Кишкові (бактерійні) інфекції: черевний тиф, ботулізм, кишковий єрсиніоз, 

псевдотуберкульоз. . Етіологія черевного тифу. Збудники, їх властивості. Епідеміологія. 

Клініка. Основні симптоми черевного тифу в початковий період хвороби, особливості 

продромального періоду. Опорні симптоми черевного тифу у розпалі хвороби. Термін 

виникнення висипу у хворого на черевний тиф. Ускладнення. Клінічні прояви кишкової 

кровотечі при черевному тифі, термін виникнення. Невідкладна допомога в разі кишкової 

кровотечі. Рецидиви і загострення. Значення режиму і дієти в лікуванні. Лабораторна 
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діагностика. План обстеження хворого на черевний тиф. Гемограма хворого на черевний тиф у 

розпалі хвороби. Методи специфічної діагностики черевного тифу. Принципи лікування.  

Ботулізм. Характеристика властивостей збудника, токсиноутворення. Стійкість 

збудника і токсинів у зовнішньому середовищі. Епідеміологія. Клініка. Ранні симптоми 

ботулізму: порушення зору, бульбарні розлади, ураження ЦНС. Значення своєчасної 

госпіталізації. Ступені тяжкості перебігу хвороби. Значення у діагностиці ботулізму 

епідеміологічних, клінічних і лабораторних методів досліджень (серологічний метод, 

біопроба). Ускладнення. Принципи серотерапії. Протиботулінічна сироватка, її типи, 

правила введення. Особливості догляду за хворими. Профілактика. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

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. 

Ознайомлення з роботою та санітарно-епідеміологічним режимом відділення для 

лікування хворих на гострі кишкові інфекції. Правила прийому хворих. З’ясування скарг 

хворого, анамнезу, виділення основних симптомів захворювання. Огляд випорожнень, його 

оцінка і реєстрація. Проведення поточної дезінфекції.  

Особливості догляду за хворими на гострі кишкові інфекції. Надання невідкладної 

допомоги хворим з кишковою кровотечею. Взяття від хворих на черевний тиф, паратифи 

матеріалу для лабораторних досліджень (гемокультура, бактеріологічні дослідження – 

копрокультура, уринокультура, білікультура). Правила виписки хворих на черевний тиф. 

Дієтотерапія. Диспансеризація. 

Огляд хворих на ботулізм, виявлення основних симптомів, ознайомлення з основними 

методами специфічної лабораторної діагностики, правила введення сироватки. Особливості 

догляду за хворими: годування, проведення лікувальних клізм, заміна білизни, санітарна 

обробка хворого тощо. Принципи лікування. Взяття крові на біопробу. 

 

Практичні навички 

 збирати клініко-епідеміологічний анамнез; 

 зображувати температурну криву хворого на черевний тиф; 

 підраховувати і записувати пульс відносно рівня температури тіла; 

 брати й висівати кров для виділення гемокультури бактерій черевного тифу; 

 брати, транспортувати і висівати кал для виділення бактерій черевного тифу; 

 збирати і висівати сечу; 

 проводити дуоденальне зондування та посів жовчі для виділення бактерій 

черевного тифу; 

 брати кров з вени хворого для серологічних реакцій; 

 знати діагностику і тактику медичного персоналу під час кишкової кровотечі, 

перфорації виразки кишки; 

 збирати випорожнення, блювотні маси, промивні води шлунка для дослідження; 

 брати кров для біохімічних, серологічних реакцій; 

 брати сечу для бактеріологічного дослідження; 

 забезпечувати особисту безпеку під час роботи з хворими та інфікованим 

матеріалом; 

 уводити протиботулінічну сироватку; 

 надавати невідкладну медичну допомогу в разі ботулізму. 

 

Самостійна робота 

Правила виписки хворих на кишкові інфекції. Диспансерне спостереження за 

реконвалесцентами. 
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ЛЕКЦІЯ 
3.Кишкові інфекції з діарейним синдромом: харчові токсикоінфекції, шигельоз, 

сальмонельоз,  холера. Невідкладна допомога при  дегідратаційному шоці. 

Значення різних мікроорганізмів та вірусів у виникненні токсикоінфекцій. Клініка. 

Ускладнення. Діагностика. Принципи лікування. Надання невідкладної допомоги. 

Характеристика холери як особливо небезпечної хвороби. Ознаки епідемії. Етіологія. 

Роль вібріона Ель-Тор в етіології сучасної холери. Епідеміологія. Клінічний перебіг різних 

форм холери. Основні симптоми холери, особливості сучасного перебігу холери. Догляд за 

хворими. Профілактика. Диференційна діагностика з харчовою токсикоінфекцією. 

Етіологія шигельозу, сальмонельозу. Епідеміологія. Шляхи зараження. Особливості 

перебігу хвороби. Класифікація клінічних форм. Основні клінічні симптоми хвороби. 

Бактеріологічні та серологічні методи діагностики. Методика відбору матеріалу для 

лабораторних досліджень. Принципи лікування. Значення дієтотерапії, профілактика. 

Правила виписки хворих, диспансерне спостереження за реконвалесцентами (для 

працівників КІЗу). Обстеження контактних. Осередкова дезінфекція (поточна та заключна). 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

3.Кишкові інфекції з діарейним синдромом: харчові токсикоінфекції, шигельоз, 

сальмонельоз,  холера. Дії медсестри при виявленні хворого на холеру. Принципи 

регідратації. 

Ознайомлення з роботою та санітарно-епідеміологічним режимом відділення для 

лікування хворих на гострі кишкові інфекції. Правила прийому хворих. З’ясування скарг 

хворого, анамнезу, виділення основних симптомів захворювання. Огляд випорожнень, його 

оцінка і реєстрація. Значення регідратаційної терапії. Проведення поточної дезінфекції.  

Особливості догляду за хворими на гострі кишкові інфекції. Взяття від хворих на 

шигельоз, сальмонельоз матеріалу для лабораторних досліджень 

Дії медсестри при виявленні хворого на холеру. Протичумний костюм IV типу, правила 

одягання та зняття. Огляд хворих, виявлення основних клінічних симптомів. Оцінка 

випорожнень хворих і патологічних домішок у них. Екстрена профілактика холери. 

Лікування: введення сольових розчинів, принципи регідратації. Контроль за станом хворих 

під час проведення регідратаційної терапії. Застосування антибіотиків. Симптоматичне 

лікування. Режим роботи медичного персоналу у відділенні для хворих на холеру, одяг 

медичного персоналу. Поточна дезінфекція. Показання до виписки хворих. Диспансеризація. 

Заходи у вогнищі (для працівників КІЗу). Поточна дезінфекція в оточенні хворого. 

 

Практичні навички 

 збирати клініко-епідеміологічний анамнез; 

 брати кров з вени хворого для серологічних реакцій; 

 знати діагностику і тактику медичного персоналу під час гіповолемічного шоку; 

 збирати випорожнення, блювотні маси, промивні води шлунка для дослідження; 

 оцінювати тяжкість стану хворого, ступінь зневоднення організму; 

 брати кров для біохімічних, серологічних реакцій; 

 надавати невідкладну медичну допомогу хворим у разі харчових токсикоінфекцій 

і сальмонельозу; 

 одягати і знімати протичумний костюм; 

 забезпечувати особисту безпеку під час роботи з хворими та інфікованим 

матеріалом. 

 

Самостійна робота 

3.Інфекційні хвороби вірусної етіології з переважанням фекально-орального 

механізму передачі: поліомієліт, ентеровірусна, реовірусна, ротавірусна інфекції. 
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Захворювання переважно з повітряно-крапельним механізмом передачі 

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

інфекція, COVID-19. Особливості нових пандемічних штамів. 
Грип. Парагрип. Гострі респіраторні вірусні інфекції (рино-, адено-, реовірусні, 

респіраторно-синцитіальна інфекція). COVID-19. Загальна характеристика групи. Етіологія. 

Епідеміологія. Сучасний стан питання про виникнення епідемій і пандемій. Сприйнятливість 

населення. Імунітет. Клінічні симптоми. Ускладнення. Стенозуючий ларинготрахеобронхіт, 

невідкладна допомога при ньому, профілактика. Лабораторна діагностика (вірусологічні і 

серологічні методи діагностики, метод імунофлуоресценції). Експрес методи. Показання до 

госпіталізації. Принципи лікування. Етіотропні засоби. Патогенетичні і гіпосенсибілізуючі 

засоби, вітаміни. Значення антибіотиків у лікуванні хворих на ускладнені форми грипу. 

Профілактичні заходи у вогнищі. Вакцинація. Карантинні заходи. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

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. 

Огляд хворих на ГРВІ, виявлення основних клінічних симптомів. Діагностика, 

ознайомлення з методикою отримання змиву з носової частини горла і взяття мазків-

відбитків для імунохроматографічного аналізу (експрес-діагностика). Принципи лікування 

хворих. Режим медичного персоналу під час спілкування з хворим на грип та інші ГРВІ. 

Методика виготовлення марлевої маски. Надання невідкладної допомоги при ускладненнях 

(круп, набряк легень).  

Практичні навички: 

 проводити обстеження хворих; 

 проводити обстеження периферичних лімфатичних вузлів; 

 проводити огляд ротової порожнини; 

 отримання змиву з носової частини горла і взяття мазків-відбитків для 

імунохроматографічного аналізу (експрес-діагностика); 

 надавати першу допомогу при гіпертермічному синдромі. 

 

Самостійна робота 

4.Правила використання індивідуальних засобів захисту при карантинних 

інфекціях. 

 

ЛЕКЦІЯ 

 5. Герпесвірусні інфекції: простий герпес, вітряна віспа, оперізуючий герпес, 

інфекційний мононуклеоз. 

Герпетична інфекція: простий герпес, вітряна віспа, оперізуючий герпес, Епштейна-Барр 

вірусна інфекція. Етіологія, види герпетичних вірусів. Епідеміологія. Сприйнятливість 

населення. Імунітет. Клінічні симптоми герпетичної інфекції. Класифікація: типові форми ( 

первинний герпес,  рецидивуючий герпес), атипові форми (геморагічна форма, геморагічно-

некротична, абортивна (еритематозна, папульозна)). Діагностика. Лікування хворих на різні 

клінічні форми. Показання до госпіталізації. Диспансеризація. Профілактичні заходи у вогнищі. 

Епштейна-Барр вірусна інфекція (Інфекційний мононуклеоз). Етіологія. Епідеміологія. 

Класифікація. Клінічні симптоми. Специфічні зміни картини крові. Серологічні дослідження 

(ІФА), молекулярно-генетичний метод (ПЛР). Диференціальна діагностика з ангінами, 

дифтерією, вірусним гепатитом, тощо. Ускладнення. Лікування. Особливості догляду за 

хворими. Лікувально-профілактичні заходи у вогнищі. 
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ЛЕКЦІЯ 

6. Менінгококова інфекція. Особливості діагностики, перебігу, лікування. 

Диференційна діагностика серозних і гнійних менінгітів.  

Менінгокока інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Роль носіїв в поширені хвороби. 

Локалізовані і генералізовані форми, блискавичні форми хвороби. Основні клінічні 

симптоми менінгіту, менінгококцемії. Ускладнення: гостре набухання і набряк головного 

мозку, інфекційно-токсичний шок, патогенетичне лікування. Особливості догляду за 

хворими. Антибактеріальна терапія. Лабораторна діагностика: виділення збудника з носової 

частини горла, цереброспінальної рідини, елементів висипу. Люмбальна пункція, роль 

медсестри в її проведенні. Вимоги до транспортування матеріалу для лабораторного 

дослідження. Серологічні дослідження. Диспансерне спостереження за реконвалесцентами. 

Профілактичні заходи у вогнищі. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

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. 

Огляд хворих з метою виявлення основних клінічних симптомів герпетичної інфекції. 

Обґрунтування діагнозу. Особливості догляду за хворими, лікування. Організація режиму 

хворих. Профілактичні заходи. Епштейна-Барр вірусна інфекція (Інфекційний мононуклеоз). 

Етіологія. Епідеміологія. Класифікація. Клінічні симптоми. Специфічні зміни картини крові. 

Серологічні дослідження (ІФА), молекулярно-генетичний метод (ПЛР). Диференціальна 

діагностика з ангінами, дифтерією, вірусним гепатитом, тощо. Ускладнення. Лікування. 

Особливості догляду за хворими. Лікувально-профілактичні заходи у вогнищі. 

 Огляд хворих на менінгококову інфекцію, обґрунтування діагнозу згідно з клінічними 

та епідеміологічними даними. Виявлення основних клінічних симптомів. Ознайомлення з 

основними методами лабораторної діагностики. Засвоєння практичних навичок: техніка 

виконання люмбальної пункції, підготовка хворого до неї, особливості взяття і посіву 

матеріалу з носоглотки на менінгокок. Ознайомлення з етіотропною, патогенетичною та 

симптоматичною терапією, правила і методи введення антибіотиків. Диспансерне 

спостереження за реконвалесцентами. Лікувально-профілактичні заходи у вогнищі інфекції. 

 

Практичні навички: 

 проводити обстеження хворих на менінгококову інфекцію, інфекційний мононуклеоз; 

 проводити обстеження периферичних лімфатичних вузлів; 

 проводити огляд ротової порожнини; 

 брати мазки із зіва, носа, носоглотки на бактеріологічне дослідження; 

 визначати основні клінічні ознаки менінгіту: ригідність потиличних м’язів, 

симптоми Брудзинського, Керніга; 

 готувати хворого і все необхідне до проведення люмбальної пункції, знати 

техніку виконання; 

 транспортувати спинномозкову рідину в бактеріологічну лабораторію; 

 надавати невідкладну медичну допомогу хворому при інфекційно-токсичному 

шоку на догоспітальному етапі; 

 надавати першу допомогу при гіпертермічному синдромі. 

 

Самостійна робота 

6. Лабораторна діагностика менінгококової інфекції: виділення збудника з носової 

частини горла, цереброспінальної рідини, елементів висипу. Люмбальна пункція, роль 
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медсестри в її проведенні. Вимоги до транспортування матеріалу для лабораторного 

дослідження. 

 

ЛЕКЦІЯ 

7. Дифтерія. Ангіна. Диференційна діагностика. 

Дифтерія. Етіологія. Епідеміологія. Класифікація клінічних форм. Дифтерія ротоглотки: 

локалізована (острівцева, плівчаста, катаральна ), поширена, токсичні форми з важким 

перебігом (токсикозом I, II, III ступеня). Дифтерія гортані (дифтерійний круп): локалізована 

форма, поширена, ступені крупу ( катаральна, стенотична, асфіктична). Основні клінічні 

симптоми. Ускладнення: міокардит, поліневрит, нефроз. Диференційна діагностика. 

Бактеріологічне підтвердження діагнозу. Клініка у щеплених осіб. Лікування. Необхідність 

госпіталізації. Основний метод лікування: введення антитоксичної протидифтерійної 

сироватки, правила введення. Невідкладна допомога хворим на круп. Правила виписки 

хворих. Диспансеризація. Профілактика і протиепідемічні заходи. Планові обстеження при 

дифтерії. 

Гострі тонзиліти (ангіна). Етіологія. Епідеміологія. Ранні клінічні симптоми. 

Класифікація клінічних форм: ангіна катаральна, лакунарна, фолікулярна, виразково-

некротична (Сімановського-Венсана). Лабораторна діагностика, методи обстеження хворих. 

Можливі ускладнення. Лікування. Показання до госпіталізації. Правила взяття мазків з носа 

та носоглотки на дифтерійну паличку. Етіотропні та патогенетичні засоби лікування. Тактика 

медичного працівника при виявленні паратонзилярного абсцесу. Лікування на ФАПі. 

Тактика фельдшера. Диспансерне спостереження. Профілактика і протиепідемічні заходи. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

6. Дифтерія. Ангіна. Диференційна діагностика. Техніка введення протидифтерійної 

сироватки. Методи бактеріологічних досліджень. 

Практичні навички 

Огляд хворих на ангіни, дифтерію. Виявлення основних симптомів, читання гемограм. 

Ознайомлення з технікою взяття матеріалу з носа, ротоглотки на мікрофлору. Посів 

матеріалу від хворих на живильні середовища, доставка матеріалу до бактеріологічної 

лабораторії. Принципи лікування. Вивчення методики введення протидифтерійної сироватки 

хворим на дифтерію. Режим хворих. Профілактика. Для працівників КІЗу – лікувально-

профілактичні заходи у вогнищі. Нагляд за контактними. 

 

Практичні навички: 

 проводити обстеження хворих на ангіну, дифтерію; 

 проводити обстеження периферичних лімфатичних вузлів; 

 проводити огляд ротової порожнини; 

 брати мазки із зіва, носа на бактеріологічне дослідження; 

 надавати невідкладну медичну допомогу при дифтерійному крупі; 

 уводити протидифтерійну антитоксичну сироватку; 

 надавати невідкладну медичну допомогу хворому при інфекційно-токсичному 

шоку на догоспітальному етапі; 

 надавати першу допомогу при гіпертермічному синдромі; 

 проводити планову профілактику дифтерії. 

 

Самостійна робота 

7. Профілактика дифтерії. 
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Захворювання переважно з трансмісивним механізмом передачі 
ЛЕКЦІЯ 

8. Малярія. Поняття про медицину подорожей. Тропічна медицина. 

Малярія. Епідеміологічна ситуація щодо малярії в Україні. Етіологія. Епідеміологія. 

Роль джерела інфекції в поширені хвороби. Загроза завезення малярії з інших країн. Клінічні 

симптоми різних форм малярії. Приступ малярійної гарячки, її характеристика. Зміни в 

крові. Ускладнення (розрив селезінки, малярійна кома, гемоглобінурійна гарячка). Методи 

діагностики: паразитоскопія, специфічна діагностика за допомогою серологічних тестів. 

Диференціальна діагностика. Лікування, основні протималярійні засоби. Особливості 

догляду за хворим в різні періоди хвороби. Профілактика і заходи у вогнищі. Обов’язкове 

обстеження осіб певного контингенту населення. 

 

ЛЕКЦІЯ 

9. Епідемічний висипний тиф. Хвороба Брілла. Кліщовий енцефаліт. Хвороба 

Лайма. 

Спірохетози: хвороба Лайма, епідемічний поворотний тиф. 

Етіологія. Епідеміологія. Основні клінічні симптоми. Стадії хвороби. Діагностика. 

Ускладнення. Принципи ікування. Особливості догляду за хворими. Профілактика. 

Рикетсіози: епідемічний висипний тиф, хвороба Бріла. 

Етіологія. Епідеміологія. Основні клінічні симптоми. Стадії хвороби. Діагностика. 

Ускладнення. Принципи лікування. Особливості догляду за хворими. Профілактика. 

Арбовірусні захворювання: вірусний кліщовий енцефаліт. 

Клініко-епідеміологічні особливості вірусного енцефаліту. Основні клінічні симптоми. 

Принципи лікування. Діагностика. Лікувально-профілактичні заходи у вогнищі. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

7. Малярія. Огляд хворих у гарячковому стані. Проведення паразитоскопії. 

Епідемічний висипний тиф. Хвороба Брілла. Кліщовий енцефаліт. Хвороба Лайма. 

Огляд хворих у гарячковому стані. Зображення температурної кривої. Визначення 

форми малярії згідно з клінічними проявами хвороби. Проведення паразитоскопії. 

Здійснення догляду за хворими: зігрівання хворого, зміна білизни тощо. Ознайомлення з 

протималярійними лікарськими засобами та правилами їх застосування. Особливості 

диспансеризації. Протиепідемічні заходи у вогнищі. Диспансерне спостереження за особами, 

які приїздять із країн з тропічним кліматом. Принципи проведення курсу профілактичного 

лікування. 

Огляд хворих на екзантемні інфекції, характеристика висипань, особливості роботи 

медсестри в ізоляторах. 

 

Практичні навички: 

 збирати клініко-епідеміологічний анамнез; 

 обстежувати хворого; 

 приготувати мазок і товсту краплю крові; 

 замінити білизну (постільну та натільну); 

 доглядати за хворими, що перебувають у гарячковому стані; 

 санітарне оброблення хворих. Способи боротьби з педикульозом; 

 оцінювати результати дослідження сечі; 

 брати кров для біохімічних досліджень; 

 проведення дезінсекції; 

 протипедикульозна укладка; 

 заходи в разі виявлення кліща на шкірі; 

 проводити дезінфекцію, передстерилізаційне оброблення медичних інструментів. 
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8. Диспансерне спостереження за особами, які перебували в  країнах з тропічним 

кліматом. 

 

Захворювання переважно з рановим та інокуляційним механізмом 

передачі 
ЛЕКЦІЯ 

10. Вірусні гепатити. Діагностика, особливості перебігу, лікування. Показання до 

трансплантації печінки. 

Вірусні гепатити А й Е. Загальна характеристика вірусних гепатитів, особливості 

збудників. Жовтяничні та безжовтяничні форми гепатитів. Загострення, рецидиви, 

ускладнення. Прогноз. Наслідки. Диференційна діагностика. Особливості перебігу гепатиту 

Е у вагітних. Діагностика, лікування. Значення лабораторної діагностики, біохімічних і 

серологічних досліджень, ІФА. Принципи лікування. 

Вірусні гепатити В, С, D. Етіологія, епідеміологія. Інкубаційний період. Клінічні прояви 

різних періодів хвороби. Особливості перебігу. Ускладнення. Прогноз. Наслідки. 

Серологічні методи дослідження і маркери гепатитів. Принципи лікування, догляду за 

хворими. Правила виписки. Диспансерне спостереження за реконвалесцентами. 

Профілактика. Профілактика. 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

8. Вірусні гепатити. Обстеження хворих, методи діагностики.  Принципи  

дієтотерапії, лікування. 

Огляд хворих на вірусні гепатити В, С, D з метою виявлення основних, найтиповіших 

симптомів хвороби. Обстеження хворих, огляд слизових оболонок, шкіри, випорожнень, сечі, 

пальпація печінки. Принципи лікування, режиму, лікувального харчування та ознайомлення з 

технікою і методикою взяття крові для біохімічних і серологічних досліджень. Проведення 

поточної дезінфекції і передстерилізаційної обробки медичного інструментарію після 

ін’єкцій. 

Практичні навички:  

 збирати клініко-епідеміологічний анамнез; 

 обстежувати хворого; 

 проводити пальпацію органів черевної порожнини; 

 брати кров для біохімічних та серологічних  досліджень; 

 брати кров на імуноферментний аналіз та полімеразну ланцюгову реакцію;  

 діагностувати і надавати невідкладну допомогу при печінковій комі; 

 проводити дезінфекцію, передстерилізаційне оброблення медичних інструментів. 

 

9. Диференційна діагностика жовтяниць. 

ЛЕКЦІЯ 

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

обстеження пацієнта на ВІЛ-інфекцію. 

ВІЛ-інфекція /Синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Характеристика захворювання. 

Етіологія. Епідеміологія. Характеристика всіх можливих шляхів передачі збудника. 

Захворюваність на СНІД. Основні клінічні симптоми. Діагностика. 

Специфічні методи дослідження. Диференціальна діагностика. Принципи медичної 

етики і деонтології. Поняття про опортуністичні інфекції. Принципи лікування. Противірусні 

та інші лікарські засоби, зміцнення імунної системи, лікування суміжних захворювань, 

протипухлинні засоби, патогенетичні і симптоматичні засоби. Профілактика. 
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Навчальна практика під керівництвом викладача 

9. ВІЛ-інфекція. ВІЛ-асоційовані інфекції та інвазії. Біоетичні питання обстеження 

пацієнта на ВІЛ-інфекцію. 

Огляд хворих з лімфаденопатією (дифдіагностика для ВІЛ інфекції). Виділення 

первинних симптомів захворювання. Розбір основних клінічних симптомів, що свідчать про 

можливе ураження різних органів і систем. Значення ранньої лабораторної діагностики, 

ознайомлення з інструкціями щодо застосування тест-системи (імуноферментної) для 

виявлення антитіл до ВІЛ-інфекції. Правила обстеження хворих на СНІД. Контингент осіб, 

що підлягає обстеженню.  

Здійснення медсестринського процесу в пацієнтів з ВІЛ-інфекцією: скарги, основні дані 

з анамнезу хвороби, анамнезу життя, епідеміологічного анамнезу (можливість виявлення 

шляхів інфікування, належності до груп ризику тощо). Створення умов медичної безпеки під 

час роботи з ВІЛ-інфікованим пацієнтом. 

Медсестринське спостереження за загальним станом пацієнта, температурою тіла, 

пульсом, артеріальним тиском, фізіологічними відправленнями та догляд залежно від стадії 

перебігу та наявності опортуністичних хвороб. 

Виконання лікарських призначень щодо застосування антиретровірусних препаратів, 

імуномодуляторів, симптоматичних засобів тощо згідно з протоколами лікування. 

Оцінювання результатів медсестринських втручань з наступною корекцією медсестринської 

діяльності. 

Навчання пацієнта та його оточення санітарно-гігієнічних навичок. 

Здійснення заходів щодо санітарно-протиепідемічного режиму, охорони праці та 

техніки безпеки. Застосування індивідуальних засобів захисту. 

Дотримання правил принципу “універсальної перестороги” медичними працівниками в 

практичній діяльності. Здійснення заходів постекспозиційної профілактики в разі поранень, 

забруднень шкіри, слизових оболонок медичного персоналу під час роботи з кров’ю та 

іншими біологічними рідинами, догляду за пацієнтами. Реєстрація аварій в “Журналі 

реєстрацій аварій під час надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим” за формою № 108-О. 

 

Практичні навички: 

 збирати клініко-епідеміологічний анамнез; 

 обстежувати хворого; 

 брати кров для біохімічних та серологічних досліджень; 

 здійснення заходів зі специфічної лабораторної діагностики — взяття крові з вени 

для серологічних досліджень (імуноферментним методом (ІФА), методом імуноблотингу (ІБ) 

для виявлення антитіл до ВІЛ); 

 проводити дезінфекцію, передстерилізаційне оброблення медичних інструментів; 

 термінова медична допомога за наявності загрози ВІЛ-інфікування. 

 

ЛЕКЦІЯ 

12. Сказ. Правець. Бешиха. Особливості догляду. Правила профілактики. 

Бешиха. Характеристика хвороби. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна. Класифікація 

бешихи  залежно від місцевих проявів (еритематозна, еритематозно-бульозна, еритематозно-

геморагічна, бульозно-геморагічна, некротична), за ступенем інтоксикації (легка, середня і 

тяжка), за перебігом у часі (первинна, повторна, рецидивуюча). Діагностика. Лікування. 

Профілактика і заходи у вогнищі.  

Сказ. Етіологія сказу. Епідеміологія. Характеристика клінічних проявів хвороби. 

Лабораторна діагностика. Особливості догляду за хворими, поведінка медичного працівника 

біля хворого. Лікарські засоби для допомоги хворому. 

Профілактика сказу серед населення. Значення первинної обробки рани. Профілактичні 

заходи у вогнищі. 
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Правець. Етіологія. Епідеміологія. Основні клінічні симптоми. Класифікація клінічних 

форм (генералізований і місцевий правець) за тяжкістю перебігу (легкий, середньотяжкий, 

тяжкий, дуже тяжкий). Атипові форми. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування. 

Диспансерне спостереження. Профілактика. Заходи у вогнищі. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

10. Сказ. Правець. Бешиха. Особливості догляду. Правила профілактики. 

Здійснення медсестринського процесу в пацієнтів зі сказом, правцем, лептоспірозом: 

скарги, основні дані з анамнезу хвороби, життя, епідеміологічного анамнезу. 

Медсестринське обстеження, виявлення наявних проблем пацієнта, встановлення 

медсестринського діагнозу. Складання плану медсестринських втручань та його реалізація. 

Здійснення заходів зі специфічної лабораторної діагностики. Медсестринське спостереження 

за загальним станом пацієнта, свідомістю, температурою тіла, пульсом, артеріальним тиском, 

диханням, фізіологічними відправленнями. Догляд за пацієнтом у разі збудження, судом, 

нападів буйності, порушення ковтання, дихання тощо залежно від медсестринського 

діагнозу. 

 

Практичні навички: 

 створення в оточенні пацієнта умов обмеження дії зовнішніх подразників при 

сказі та правці; 

 оволодіння медичним персоналом навичками техніки безпеки, санітарно-

гігієнічного режиму, правил особистої безпеки, застосування індивідуальних засобів захисту 

та заходів з охорони праці в галузі, дотримання протиепідемічного режиму; 

 екстрена профілактика правця; 

 надання первинної антирабічної допомоги; 

 планова профілактика правця; 

 первинна хірургічна обробка рани; 

 введення сироватки за методом Безредки. 

 

10. Профілактика сказу та правця серед населення. Значення первинної обробки 

рани. 

Захворювання переважно з множинним механізмом передачі 

ЛЕКЦІЯ 
13. Інфекційні хвороби з переважним ураженням нирок: лептоспіроз, геморагічна 

гарячка з нирковим синдромом. Бруцельоз. 
Лептоспіроз. Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клінічна картина з урахуванням 

динаміки найважливіших симптомів хвороби. Температурна крива. Геморагічні прояви. 

Форми захворювання: жовтяничні і безжовтяничні. Симптоми ураження нирок і нервової 

системи. Ускладнення, діагностика. Догляд за хворими, їх лікування. Профілактика. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Виконання лікарських призначень зі специфічного та неспецифічного лікування 

(застосування протилептоспірозного імуноглобуліну , антибактеріальної, дезінтоксикаційної 

терапії, заспокійливих, протисудомних засобів тощо) згідно з протоколами лікування при 

цих захворюваннях.  

Техніка виконання проби Бюрне. 
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ЛЕКЦІЯ 

14. Чума. Туляремія. Сибірка. Диференційна діагностика. Правила поведінки 

медичних працівників у випадку підозри на карантинні інфекції. Особиста безпека. 

Сибірка. Етіологія сибірки. Епідеміологія. Основні клінічні симптоми. Локалізована та 

генералізована форми (шкірна і септична). Атипові форми. Прояви шкірної форми 

захворювання. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика. Заходи у 

вогнищі інфекції. 

Чума. Характеристика захворювання як особливо небезпечної хвороби (ОНХ). 

Особливості  природно вогнищевих захворювань. Етіологія. Епідеміологія. Клініка. 

Ускладнення. Наслідки захворювання. Особливості догляду. Режим роботи медичного 

персоналу. Лабораторна діагностика. Лікування.  Профілактика та дезінфекційні заходи у 

вогнищі інфекції. 

Туляремія. Особливості захворювання. Етіологія.  Епідеміологія. Клініка. Лабораторна 

діагностика: бактеріологічна, серологічна, біологічна. Алергічна проба. Організація 

лікування.  Догляд  за  хворими.  Профілактика. 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

12. Чума. Туляремія. Сибірка. Диференційна діагностика. Правила поведінки 

медичних працівників у випадку підозри на карантинні інфекції. Особиста безпека. 

Проведення клінічних ділових ігор з тактики та організації заходів у випадку 

карантинної інфекції. Ознайомлення з методами лабораторної діагностики і принципами 

лікування хворих, демонстрація протичумного костюма. Опрацювання рекомендацій щодо 

орієнтації поведінки медичних працівників у випадках підозри на карантинні інфекції. 

Принципи профілактики. Значення протиепідемічних заходів під час чуми як особливо 

небезпечної карантинної інфекції. Особиста безпека медичного персоналу, використання 

протичумного костюма. Тактика медичного персоналу в разі виявлення пацієнта з підозрою 

на карантинні інфекції. 

Застосування індивідуальних засобів захисту, дотримання правил техніки безпеки, 

протиепідемічного режиму під час роботи з інфікованим матеріалом, інфекційним пацієнтом.  

Охорона праці в галузі. 

 

Практичні навички: 

 обстеження  хворих; 

 відбір матеріалу (крові, пункт ату бубону) для бактеріологічного дослідження: 

 використання протичумного костюма; 

 правила особистої безпеки під час роботи з хворими на особливо небезпечні 

інфекції. 
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ХІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ 

 ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом результатів навчання розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу» та Положення «Про рейтингову систему оцінювання».  

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності освітньої роботи студента. Вона формується на засадах набуття компетенцій та 

накопичення рейтингових балів за різноманітну освітню діяльність студента за певний 

період навчання.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Підсумкова рейтингова оцінка з клінічного медсестринства в інфектології 

виставляється лише студентам, яким зараховані усі змістові модулі з дисципліни та 

складений підсумковий модульний контроль. 
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 студентам 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) 

 

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 
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Порядок нарахування балів 

Оцінювання поточної діяльності 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному 

практичному занятті 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» (модуль 1) є 

рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента 

та оцінок засвоєння ним передбачених програмою змістових модулів. Поточне 

оцінювання студентів здійснюється на практичних заняттях за традиційною 4-бальною 

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

багатобальну шкалу.  

 

Оцінювання поточної навчальної 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 студентові лише за умов успішного 

їх виконання та захисту. Індивідуальна самостійна робота студента – це написання та 

захист доповідей, підготовка презентацій за вибраною темою за бажанням студента. 

Кількість балів, яка нараховується за індивідуальне завдання, залежить від їх обсягу та 

значимості (максимально 12 балів)  
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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 
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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). 

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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ХІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

1. Методи навчання: 

Наочні:  

− демонстрація мультимедійних лекцій, навчальних фільмів 

− виконання експериментів 

Практичні: 

− складання інструкції з охорони праці відповідно до “Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці” 

− оформлення журналів реєстрації інструктажів, оперативного контролю з охорони праці 

− дотримання правил техніки безпеки під час роботи в інфекційних та 

протитуберкульозних установах. Робота з інфікованим матеріалом 

− дотримання правил техніки безпеки під час обслуговування автоклавів, стерилізаторів 

парових і під час роботи з газовими балонами 

− використання запобіжних засобів під час роботи з етиловим, метиловим спиртами, 

антибіотиками, отруйними речовинами 

− користування збірниками нормативних документів 

− дотримування правил техніки безпеки під час роботи в операційній 

− користування індивідуальними засобами захисту під час роботи в інфекційних та 

протитуберкульозних установах, з ВІЛ-інфікованими пацієнтами 

Дистанційне навчання  

 

2. Засоби діагностики: 

− письмовий тестовий контроль 

− комп’ютерний тестовий контроль 

− усне індивідуальне опитування 

− розв’язування ситуаційних задач 

− демонстрація практичних навичок 

− індивідуальне завдання 

− студентські проекти 

− студентські презентації 

− участь в НДРС 

− підсумковий модульний контроль 
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ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

 Робоча програма 

 Навчальна програма 

 Підручники та навчальні посібники 

 Конспекти лекцій 

 Методичні рекомендації СПРС 

 Індивідуальні завдання 

 Мультимедійні лекції 

 Презентації та відеофільми 

 Алгоритми практичних навичок 

 Банк тестових завдань, ситуаційні задачі 

 Робочий зошит 

 Нормативні документи 

 Завдання для підсумкового модульного контролю  

 

Матеріальне забезпечення:  

 Оснаення для відпрацювання практичних навичо 

 ноутбук 
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ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Загальні принципи профілактики інфекційних хвороб. Заходи щодо джерела інфекції, 

знешкодження шляхів передачі інфекції, вплив на сприйнятливий колектив. 

2. Дотримання техніки безпеки під час роботи в інфекційному відділенні. 

3. Дотримання правил під час роботи з інфікованим матеріалом. 

4. Черевний тиф. Паратиф А і В. Етіологія черевного тифу. Епідеміологія. Основні 

положення патогенезу. Патологічні зміни у тонкій кишці. Клінічна картина. Основні 

клінічні прояви початкового періоду хвороби. Типи температурної кривої. 

Симптоматика з боку окремих органів і систем. Лабораторна діагностика. 

Ускладнення: кишкова кровотеча і перфорація виразки кишки. Невідкладна допомога 

в цих випадках.  

5. Паратиф А і В. Клініко-епідеміологічні відмінності від черевного тифу. Особливості 

клінічного перебігу паратифу А і В. Лікування. Догляд за хворими. Профілактика 

паратифу. 

6. Шигельоз. Етіологія. Епідеміологія. Патологічні зміни у кишках. Клінічна 

класифікація. Клінічні прояви згідно з класифікацією. Диференціальна діагностика. 

Ускладнення. Лабораторна діагностика: бактеріоскопічний, бактеріологічний та 

серологічний методи. Інструментальні методи: ректороманоскопія, техніка підготовки 

хворого.  

7. Харчові токсикоінфекції (ХТІ). Загальна характеристика інфекцій. Етіологія, основні 

збудники хвороб. Епідеміологія. Спорадичні захворювання і групові спалахи. Клінічні 

ознаки ХТІ. Лабораторна діагностика. Патогенетичне лікування. Використання 

адсорбентів. Значення догляду. Дієта. Виписування реконвалесцентів. Профілактика. 

8. Ботулізм. Етіологія. Стійкість збудника у навколишньому середовищі. Епідеміологія. 

Ранні клінічні ознаки захворювання. Особливості клінічного перебігу. Симптоми 

ураження центральної нервової системи та органів травлення. Лабораторна 

діагностика. Диференціальна діагностика. Принципи лікування. Специфічна терапія. 

Симптоматичне лікування. Значення догляду за хворими. Складання плану бесіди з 

профілактики ботулізму. 

9. Сальмонельоз. Етіологія. Епідеміологія. Основні положення патогенезу. Клінічні 

ознаки. Значення клінічних та епідеміологічних даних. Лабораторні дослідження: 

бактеріологічне, серологічне. Диференціальна діагностика. Профілактика. 

10. Холера. Етіологія. Епідеміологія. Клінічний перебіг різних форм холери. Лабораторна 

діагностика. Вимоги щодо взяття матеріалу від хворого на дослідження; 

транспортування матеріалу в бактеріологічну лабораторію для дослідження. 

Диференціальна діагностика. Лікування. Використання сольових розчинів, принципи 

регідратації. Контроль за хворими з боку медичного персоналу. Догляд за хворими. 

Режим роботи медичного персоналу при виявленні хворих на холеру.  

11. Вірусний гепатит. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина згідно з прийнятою 

класифікацією. Діагностика. Лабораторна діагностика. Ускладнення. Лікувальне 

харчування. Значення режиму в лікуванні хворих на вірусний гепатит. Режим 

медичного персоналу під час роботи з хворим на вірусний гепатит. Профілактика. 

Правила стерилізації медичних інструментів.  

12. Грип. Етіологія. Епідеміологія. Сучасна епідеміологічна картина поширення грипу в 

світі. Епідемії та пандемії грипу. Клінічна картина, ускладнення. Диференціальна 

діагностика. Особливості догляду за хворими. Профілактика внутрішньолікарняних 

заражень на грип. Ізоляція хворого в домашніх умовах. Показання до госпіталізації 

хворого. Лікування. Дезінфекція. Профілактика.  

13. ГРВІ. Поняття про гострі респіраторні вірусні інфекції. Аденовірусна інфекція.  

Парагрип. COVID-19 Етіологія. клінічні особливості. Лабораторна діагностика. 

Диференціальна діагностика. Лікування. Догляд. Профілактика. Тактика 

медперсоналу при карантинних інфекціях. 
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14. Герпесвірусні інфекції. Етіологія. Епідеміологія. Сприйнятливість населення. 

Імунітет. Клінічні прояви. Діагностика, лікування. Догляд. Профілактика. 

15. Менінгококова хвороба. Етіологія. Епідеміологія. Роль носіїв менінгокока в 

поширенні хвороби. Симптоматика і перебіг різних форм менінгококової хвороби. 

Ускладнення. Прогноз. Діагностика. Лабораторна діагностика. Диференціальна 

діагностика серозних і гнійних менінгітів. Лікування. Догляд. Профілактика. Тактика 

щодо хворих з різними клінічними формами менінгококової хвороби. 

16. Дифтерія. Етіологія. Епідеміологія. Сучасний стан захворюваності на дифтерію в 

Україні. Клінічні прояви різних форм дифтерії згідно з Міжнародною класифікацією 

хвороб. Тактика щодо хворих на ангіну, показання до госпіталізації. Диференціальна 

діагностика. Ускладнення. Догляд. Особиста безпека медичного персоналу під час 

роботи з хворим на дифтерію.  

17. Інфекційний мононуклеоз. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. Лабораторна 

діагностика, специфічні зміни гемограми, серологічні реакції. Ускладнення. Догляд. 

Профілактика. 

18. Ангіна. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. Характеристика ангін за 

характером змін мигдаликів: катаральна, фолікулярна, лакунарна, некротично-

виразкова ангіна Симановського—Плаута—Венсана. Діагностика ангіни, методи 

обстеження хворих. Диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика. 

19. Загальна характеристика трансмісивних інфекцій. Особливості епідеміології. 

Характерні джерела інфекції, переносники, патогенез. Особливості клінічних проявів. 

Методи діагностики. Загальні принципи лікування. Профілактика. 

20. Висипний тиф. Хвороба Брілла. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. 

Особливості перебігу на сучасному етапі. Ускладнення. Діагностика. Догляд. Тактика 

щодо хворих з тривалою гарячкою. Профілактика. Лікувально-профілактичні заходи в 

осередку. 

21. Малярія. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. Ускладнення. Диференціальна 

діагностика. Лабораторна діагностика. Лікування. Догляд. Профілактика. 

22. Геморагічні гарячки. Загальна характеристика. Геморагічна гарячка з нирковим 

синдромом. Етіологія. Епідеміологія. Природні осередки інфекції. Професійна 

захворюваність. Клінічна картина. Значення клініко-епідеміологічних даних для 

діагностики. Лікування. Догляд. Профілактика. 

23. ВІЛ-інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Сучасна епідеміологічна ситуація в світі. 

Механізм зараження. Клінічна картина. Діагностика. Лікування. Профілактика. 

24. Сказ. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. Заходи щодо запобігання зараженню 

персоналу. Лікування. Догляд. Профілактика. Тактика щодо покусаного. Антирабічні 

щеплення. Ветеринарні заходи. Ознаки хвороби у тварин. 

25. Бешиха. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні форми. Діагностика. Тактика щодо хворих 

на різні клінічні форми бешихи. Ускладнення. Рецидиви. Лікування. Догляд. 

Особиста гігієна. Протирецидивне лікування. 

26. Правець. Етіологія. Чинники, що сприяють захворюванню. Класифікація. Клінічна 

картина. Ускладнення. Догляд, його особливості. Лікування. Серотерапія. Специфічна 

і неспецифічна профілактика. Планова і термінова профілактика. Значення 

первинного оброблення ран. Санітарно-освітня робота. 

27. Лептоспіроз. Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клінічна картина. Діагностика. 

Лабораторна діагностика. Лікування. Профілактика. 

28. Чума. Етіологія. Епідеміологія. Природні вогнища інфекції. Клінічна картина. 

Ускладнення. Особливості догляду, лабораторна діагностика. Особиста безпека 

медперсоналу під час роботи з хворим на карантинну інфекцію. Лікування. Догляд. 

Профілактика. Заходи в осередку. 

29. Сибірка. Етіологія. Епідеміологія. Поняття про бактеріологічну зброю. Клінічна 

картина. Характерні особливості сибіркового карбункулу. Діагностика. Лабораторна 

діагностика. Лікування. Догляд. Профілактика. 



 

 39 

 

30. Бруцельоз. Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клінічна картина. Особливості 

перебігу. Характер температурної кривої. Діагностика. Лабораторна діагностика. 

Лікування. Догляд за хворими. Профілактика. 
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ХV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
з дисципліни «КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ІНФЕКТОЛОГІЇ» 

 

1. Методика обстеження інфекційного хворого: 

 збирання скарг, епідеміологічного анамнезу, анамнезу хвороби та життя; 

 об’єктивне обстеження 

2. Підготовка хворого та інструментів до ректороманоскопії. 

3. Посів матеріалу від хворого на поживне середовище. 

4. Приготування дезінфекційних розчинів  

5. Оброблення волосяного покриву при педикульозі. Основні протипедикульозні засоби 

і методика використання їх. 

6. Взяття крові з вени хворого для серологічних досліджень. 

7. Посів крові з метою виділення гемокультури хворих на черевний тиф та інших 

збудників інфекційних хвороб. 

8. Взяття випорожнень хворого з метою виділення збудників кишкової групи інфекцій. 

Правила транспортування матеріалу в бактеріологічну лабораторію. 

9. Підготовка хворого та медичних інструментів до люмбальної пункції. Догляд за 

хворими після пункції. Правила транспортування хворого після проведення 

люмбальної пункції. 

10. Посів сечі на поживне середовище. 

11. Дуоденальне зондування і посів жовчі з метою виділення збудника черевного тифу. 

12. Взяття матеріалу на вірусологічне дослідження. 

13. Взяття мазка із носоглотки для виявлення менінгокока. 

14. Проведення шкірно-алергічної проби та оцінювання її результатів. 

15. Виконання внутрішньом’язових, внутрішньошкірних, підшкірних, 

внутрішньовенних ін’єкцій. 

16. Техніка промивання шлунка через зонд. 

17. Техніка проведення очисної клізми, сифонної клізми. 

18. Правила введення протиботулінічної, протиправцевої, протидифтерійної сироватки. 

19. Підготовлення необхідних засобів для оброблення вкушеної рани. Подальша 

тактика щодо такого хворого. 

20. Визначення препаратів для термінової профілактики правця. Правила первинної 

хірургічної обробки рани. 

21. Порядок одягання та знімання протичумного костюма. 

22. Визначення в сечі жовчних пігментів. 

23. Дотримання правил техніки безпеки під час роботи з медичними інструментами, 

обладнанням, кров’ю та біологічними рідинами. 

24. Надання невідкладної медичної допомоги при гіпертермії. 

25. Надання невідкладної медичної допомоги при печінковій комі. 

26. Надання невідкладної медичної допомоги при кишковій кровотечі. 

27. Надання невідкладної медичної допомоги при анафілактичному шоку. 

28. Надання невідкладної медичної допомоги при стенозуючому ларинготрахеїті. 

29. Техніка приготування мазка і товстої краплі крові для діагностики малярії. 

30. Надання невідкладної допомоги при інфекційно-токсичному шоку. 
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ХVІ. Перелік оснащення  

 
№ з/п Назва оснащення  Застосування  

1 Апарат  Боброва Прилад для подавання кисню з метою його зволоження 

рідиною чи спиртом  

2 Набір для постановки медичних 

банок (лоток, корнцанг, сірники, 

дитячий крем або вазелін) 

Грушоподібні скляні ємності, що використовують для 

місцевого припливу крові 

3 Бікс стерилізаційний Металева коробка для стерилізації матеріалів та 

інструментів медичного призначення  в парових 

стерилізаторах та зберігання їх в операційних та 

перев’язувальних кабінетах. 

4 Газовидвідна трубка Гумова трубка для виведення газів з кишечника 

5 Гірчичники (в упаковці) Аркуш цупкого паперу, вкритий шаром знежиреного 

порошку з  насіння гірчиці (пакет ламінованого паперу 

та термозварювального розділеного перфорацією та 

чотири пакетика, рівномірно  заповнених  гірчичним 

порошком, розмір 8х12,5 см). 

6 Грілка гумова  Гумовий контейнер для заповнення гарячою водою для 

зігрівання частини тіла сухим теплом 

7 Груша гумова Медичний прилад з м’яким чи твердим наконечником 

для проведення послаблюючої, олійної, 

медикаментозної та харчової клізми. 

8 Джгут гумовий (трубка),  

турнікет 

Засіб для тимчасової зупинки кровотечі з 

магістральних судин (у т.ч. кровотоку при 

внутрішньовенних ін’єкціях).  

9 Ємності  для дезінфекції медичного 

інструментарію 

Ємності-контейнери для дезінфекції та очищення 

інструментів та медичних виробів. 

10 Ємність для забору добової 

кількості сечі (або вмісту глюкози 

сечі із добової кількості) 

Пластикова ємність вмісту 2 л градуйована, для збору 

добової кількості сечі, з етикеткою з полями для 

заповнення інформації ідентифікаційного характеру. 

11 Ємності одноразові для забору 

мокротиння для дослідження 

Одноразовий пластиковий контейнер для забору 

мокротиння для лабораторного дослідження, з 

етикеткою з полями для заповнення інформації 

ідентифікаційного характеру. 

12 Ємності одноразові для забору сечі 

для дослідження 

Одноразовий пластиковий контейнер для забору сечі 

для лабораторного дослідження, з етикеткою з полями 

для заповнення інформації ідентифікаційного 

характеру. 

13 Ємності  одноразові для забору 

випорожнень для дослідження 

Одноразовий пластиковий контейнер з вмонтованою 

ложкою для забору випорожнень для лабораторного 

дослідження, з етикеткою з полями для заповнення 

інформації ідентифікаційного характеру. 

14 Інгалятор (небулайзер) Пристрій для інгаляцій 

15 Зонд дуоденальний Гумова трубка з металевою оливою на дистальному 

кінці з позначками для забору вмісту дванадцятипалої 

кишки  

16 Зонд шлунковий Гумова трубка зі сліпим загостреним  на дистальним 

кінцем та боковими отворами для забору вмісту 

шлунка, промивання шлунка, введення ліків 

17 Камфорний спирт  Лікарський засіб з рослинним складом, основою якого 

є камфора, з метою догляду за шкірою. 

18 Катетер м’який жіночий  Гумова трубка зі сліпим загостреним дистальним 

кінцем та боковими отворами, довжиною18 см, для 

забору сечі та промивання сечового міхура. 

19 Катетер м’який чоловічій  Гумова трубка зі сліпим загостреним дистальним 

кінцем та боковими отворами, довжиною 40см,  для 

забору сечі та промивання сечового міхура. 

20 Киснева подушка Пристрій для подачі медичного кисню пацієнту. 

21 Кишеньковий інгалятор Медичний пристрій, який вводить ліки безпосередньо 

у легені. 

22 Кружка металева Допоміжний засіб під час проведення гігієнічних  та ін. 
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процедур.  

23 Лоток медичний металевий  різних 

розмірів, прямокутної форми 

Металева спеціальна ємність для зберігання 

(стерилізації), транспортування у межах ЛПЗ 

лікарських засобів, інструментарію, витратних 

матеріалів. 

24 Маніпуляційний столик  

25 Медичні окуляри Пристрій для захисту органів зору від потрапляння в 

очі біологічних речовин. 

26 Міхур для льоду Гумова ємність з широким горлом та кришкою, куди 

закладають шматки льоду, для звуження кровоносних 

судин та зупинки кровотечі. 

27 Набір для догляду за ротовою 

порожниною 

Набір складається зі стерильних  інструментів та 

перев’язувального матеріалу: шпатель, корнцанг, 

серветки, антисептичні матеріали. 

 Набір для забору сечі за методом 

Зимницького 

8 скляних флаконів з корком та етикетками для 

визначення добової кількості сечі та її питомої ваги 

 Набір для зігрівального компресу Спеціальна пов’язка з лікувальною метою, що 

складається 4з 4-х шарів (серветка змочена лікарським 

засобом, компресний папір, вата, бинт) 

28 Набір для проведення очисної 

клізми 

Кружка Есмарха з гумовою трубкою та краником, 

наконечник 

29 Набір для проведення сифонної 

клізми 

Воронка, товстий шлунковий зонд, перехідник 

скляний, трубка гумова довжиною 1 м 

30 Набір для промивання шлунка Воронка, товстий шлунковий зонд, перехідник 

скляний, трубка гумова довжиною 1 м 

31 Набір Тест-смужок для дослідження 

сечі на глюкозу  

Тест-смужки для орієнтовного візуального експрес 

визначення цукру в сечі 

32 Набір універсальних Тест-смужок 

для дослідження сечі 

Тест-смужки для орієнтовного візуального експрес 

визначення глюкози, білірубіну, кетонових тіл, рН 

сечі. 

 Набір для визначення крові у 

випорожненнях 

Касетний тест для визначення реакції Грегерсена 

33 Направлення в лабораторію Бланки типові 

34 Носовий катетер Прозора гумова трубка з поліхлорвінілу, для тривалої 

та короткочасної кисневої терапії. 

35 Підкладне гумове коло Порожнисте гумове кільце з отвором усередині з 

метою профілактики пролежнів. 

36 Пінцет у ємності Інструмент, для маніпуляції невеликими предметами, з 

метою дотримання стерильності чи інфекційної 

безпеки. 

37 Пелюшка одноразова Гігієнічний засіб 

38 Пелюшка з прогумованої тканини Гігієнічний засіб 

39 Перев’язувальний матеріал (вата, 

бинт) 

Перев’язувальний матеріал для постановки компресів, 

парентеральних ін’єкцій, догляду за шкірою та 

слизовими оболонками, лікування пролежнів тощо.  

40 Плювальниця індивідуальна Ємність з темного скла з кришкою багаторазового 

застосування. 

41 Пробірки з корком Ємність циліндричної форми з циліндричним, 

конічним або плоским дном для транспортування крові 

та ін. біологічних рідин 

42 Рукавички гумові стерильні  Одноразовий стерильний медичний виріб в упаковці (з 

гуми, латексу, вінілу чи нітрилу), з метою захисту 

медичного персоналу та пацієнтів. 

43 Рукавички гумові  нестерильні  Одноразовий медичний виріб (з гуми, латексу, вінілу 

чи нітрилу), з метою захисту медичного персоналу та 

пацієнтів. 

44 Рушник  Застосовують як допоміжний засіб під час процедур 

(гігієни  тіла, постановці грілки чи міхура для льоду, 

клізмі тощо) 

45 Секундомір Прилад для визначення частоти дихання, серцебиття, 

пульсу 

46 Сечоприймач багаторазовий Ємність із полімерних матеріалів для забору сечі у 
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універсальний типу «качка» 

(жіночий, чоловічий) 

важкохворих, що підлягає дезінфекції. 

47 Сечоприймач індивідуальний  Резервуар для збору сечі для постійного її прийому у 

людей, які не здатні самостійно контролювати акт 

сечовипускання. 

48 Системи для інфузій Пристрій для внутрішньовенного вливання 

кровозамінників та інфузійних розчинів 

49 Спринцівка  Гумовий балон ємністю 150-200 мл з твердим 

пластмасовим наконечником  

50 Судно  Резервуар для прийому сечі та випорожнень у 

важкохворих. 

51 Термометр медичний у ємності Прилад для вимірювання температури тіла через 

перетворення тепла у покази або сигнали. 

52 Тонометр Прилад для вимірювання артеріального тиску 

53 Ундинка Скляний (пластиковий) невеликий стаканчик, для 

промивання очей. 

54 Урометр  Ємність циліндричної форми для визначення питомої 

ваги сечі 

55 Фантом для внутрішньо шкірних 

(підшкірних, внутрішньовенних) 

ін’єкцій 

Муляж для внутрішньо шкірних (підшкірних, 

внутрішньовенних) ін’єкцій 

56 Фантом для внутрішньом’язевих 

ін’єкцій та проведення клізм 

Муляж сідниці для проведення внутрішньом’язевих 

ін’єкцій  

57 Фантом для катетеризації жінки Муляж статевих органів жінки для проведення 

катетеризації сечового міхура, інстиляцій 

58 Фантом для катетеризації чоловіка Муляж статевих органів чоловіка для проведення 

катетеризації сечового міхура, інстиляцій  

59 Фартух гумовий багаторазовий Засіб індивідуального захисту для запобігання 

потрапляння на шкіру, одяг медперсоналу біологічних 

речовин 

60 Фартух гумовий одноразовий Засіб індивідуального захисту для запобігання 

потрапляння на шкіру, одяг медперсоналу біологічних 

речовин 

61 Флакон для забору сечі за 

Нечипоренко 

Скляна ємність з корком для забору сечі для 

лабораторного дослідження, з етикеткою для 

заповнення інформації ідентифікаційного характеру. 

62 Фонендоскоп Прилад для вислуховування шумів внутрішніх органів 

(легенів, серця, судин, кишечника) 

63 Шпателі для огляду ротової 

порожнини 

Пристрій, призначений для огляду порожнини рота. 

64 Шприц Жане Багаторазовий шприц ємністю 100 мл допоміжного 

призначення 

65 Шприци одноразові різної ємності Інструмент у вигляді порожнистого градуйованого 

циліндра з поршнем. 

66 Штатив з пробірками Вертикальна стійка для встановлення лабораторного 

посуду (пробірок) 

67 Штатив медичний для 

внутрішньовенних інфузій 

(інфузійна стійка) 

Вертикальна стійка для встановлення флаконів з 

лікарськими препаратами при внутрішньовенних 

вливаннях 

68 Глюкометр електронний Пристрій для вимірювання глюкози крові 

69 Інфузійний шприцевий насос Дозатор для в/в інфузії 

70 Лікарські засоби   

 Ампули з лікарськими засобами(в 

упак.) 

Sol. NaCl 0, 9% - 5ml 

Sol. MgSO4 25%-10 ml 

Sol. Aqua pro inject. – 2 ml 

Sol. Histamini hydrochloride 0,1%-

1ml 

Sol. Strophantini K 0,05%-1ml 

Герметично запаяні скляні ємності з лікарською 

речовиною для тривалого зберігання для 

парентерального введення  

 Флакони з лікарськими засобами 

(антибіотик, біцилін, інсулін, 

фізрозчин) 

Герметичні скляні ємності  з кришкою з лікарською 

речовиною (порошкоподібною чи рідиною) для 

тривалого зберігання та проведення парентеральних 
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ін’єкцій  

 Sol. Amoniicaustici 10% - 50 ml Засіб зовнішнього застосування для надання 

невідкладної допомоги при зомлінні. 

 Sol. Glycerini  85% 25 gу скляній 

ємності 

Стерильний гліцерин для змащування катетеру при 

катетеризації 

 Sol. Viridisnitentisspirt. 1% 50 ml Антисептик для зовнішнього застосування, догляд за 

шкірою за наявності пролежнів. 

 Sol. Spiritiaethylici 70% 200 ml Для обробки шкіри при проведенні ін’єкцій  

 Sol. Spiritiaethylici 98% 200 ml Для дезінфекції інструментів 

 Sol. Furacillini 1:5000 - 500 mlу 

скляній ємності з кришкою 

Антисептик, 0,02% (1:5000) розчин для зовнішнього 

застосування, промивання порожнин   

 Sol.Glicerini – 100 ml у скляній 

ємності з кришкою 

Рідка лікарська форма для попередження травмування 

слизових оболонок під час катетеризації 

 Флакони для інфузій 0,9%NaCl- 200-

400ml 

Скляні стерильні ємності з корком з лікарськими 

засобами для в⁄в крапельного введення  

 Флакон з антибіотиком, біциліном Ємність з лікарською речовиною, що закрита гумовим 

корком, порошкоподібного стану 

 Флакон з інсуліном Ємність з лікарською речовиною, що закрита гумовим 

корком, рідкого стану 

 Sol.SpiritusCamphratus10%-40 ml Ємність зі спиртовим розчином камфори з метою 

догляду за шкірою важкохворого, профілактики 

пролежнів 

 Присипка  Не дозований порошок, що застосовують для 

зовнішнього застосування 

 Мазь «Етоній» М’яка форма ліків – для лікування ран та пролежнів 

 Corvaldin 100 ml Седативний засіб 

71 Первинна облікова медична 

документація 

 

 Медична карта стаціонарного 

хворого 

Облікова форма 003-1⁄о 

 Листок призначення лікаря  

 Карта пацієнта, який вибув із 

стаціонару  

Облікова форма 066-о 

 Температурний лист Облікова форма 004-о 

 Екстрене повідомлення про 

інфекційне захворювання, харчове, 

гостре професійне, незвичайну 

реакцію на щеплення 

Облікова форма 068-о 

 Направлення на лабораторне 

дослідження 

Облікова форма 200-2⁄о 

 Журнал обліку інфекційних 

захворювань 

Облікова форма 060-о 
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ХVІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Перелік літератури: 

1. Інфекційні хвороби: підручник / За ред. О.А. Голубовської. К.: ВСВ «Медицина», 

2012. 728 с. 

2. Денисенко О.В., Кузик Ф.В., Дригібко Ж.Д. Медсестринство в інфектології: навч. 

посіб.  Чернівці. 456 с. 

3. Андрейчин М.А., Івахів О.Л. Медсестринство при інфекційних хворобах: підручник. 

Укрмедкнига, 2002. 385 с. 

4. Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних 

працівників: підручник. К.: Медицина, 2010. 248 с. 

5. Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю., Лишенюк С.А. Клінічне медсестринство в інфектології. 

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. 

6. Денисенко О.В. Інфекційні хвороби в модулях: навч. посіб. 4-е вид. Чернівці.2018. 

114 с. 

Електронні ресурси: 

http://www.chil.com.ua/index.htm  

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol 

http://hepatology.org.ua/ 

http://www.recipe.by/izdaniya/periodika/parazitologiya/ 

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

https://bit.ly/2Q5UHQu 

https://www.facebook.com/INgeniusUA 

https://medtube.net/ 
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