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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Медична та соціальна реабілітація 
 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень, 

форма навчання 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Обов’язкова  

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 МЕДСЕСТРИНСТВО   
 

Термін  навчання (рік) 

1 р. 10 міс. Змістових модулів –1 

Загальна кількість годин 

– 90 год. 
Лекції 

20 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 52 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Навчальна практика 

32 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи – 38 

год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

38 год. 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю:  

модульний контроль 

Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 

 

 

 

 



 

 

 
І. ВСТУП      

 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Медична та соціальна 

реабілітація» складена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 

Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  затвердженого наказом 

МОНУ від 05.12.2018 р.  № 1344 та освітньо-професійної програми та затверджена у 

коледжі на засіданні Педагогічної ради коледжу від 10.12.2018 р. протокол №3. Освітня 

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

Педагогічної ради Чернівецького медичного фахового коледжу від 31.08.2020 р., 

протокол №1. 

Ця програма розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 20 годин, 

навчальної практики – 32 години, самостійної роботи – 38 годин.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни:   

1. Мета навчальної дисципліни.  

Надати здобувачам вищої освіти фундаментальну і логічно-послідовну систему 

знань практичної спрямованості стосовно сучасних реабілітаційних методів, які сприяють 

відновленню порушених або втрачених функцій організму внаслідок травм або 

захворювань, сформувати компетентністну орієнтацію і здатність застосовувати знання, 

вміння і проявляти особистісні якості для успішної професійної діяльності та сформувати 

цілісне уявлення про можливості, форми і методи реабілітаційної медицини, розкрити 

сфери застосування соціальних технологій в медичній реабілітації пацієнтів з проблемами 

соціальної адаптації для мобілізації фізичних, психічних і соціальних ресурсів пацієнта, 

забезпечення його здорового способу життя.  

        2. Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання:  

- поглиблене вивчення теоретичних основ, принципів, методів медичної та 

соціальної реабілітації; 

- удосконалення та систематизація навиків із методології «доказового пошуку» 

застосування основних діагностичних методів відповідно до принципів доказового 

медсестринства, дослідження та аналізу діагностичних критеріїв оцінки стану 

здоров’я пацієнта, функцій органів і систем при патології внутрішніх органів (у т. 

ч. у пацієнтів похилого віку чи з обмеженими можливостями); 

- удосконалення методів ефективного спілкування, менеджменту командної роботи, 

принципів організації роботи мультидисциплінарної команди; етики спілкування; 

- удосконалення методів обстеження у фізичній терапії,  застосовуючи спеціальні 

тести та шкали; 

- поглиблине вивчення форм та методів проведення і реєстрації результатів 

оперативного, поточного та етапного контролю за станом пацієнта; особливості 

коректування цілей та завдань в залежності від результатів реабілітації; 

- поглибвене вивчення  методів оцінювання потреб, функціональних можливостей та 

реабілітаційний потенціал пацієнта; професійно обирати методи впливу, 

враховуючи патологію, функціональні розлади, активність та участь пацієнта;  

- удосконалення навиків оцінювання ефективності фізичної терапії; визначення 

ставлення пацієнта до отриманих результатів; навчання пацієнта застосувати 

методи самоконтролю; інтерпретувати отримані дані; керувати процесом медичної 

та соціальної реабілітації; 

- організація та просування сучасних принципів профілактики, диспансеризації та 

реабілітації пацієнтів з патологією внутрішніх органів, у тому числі пацієнтів 

похилого віку та з обмеженими можливостями. 

 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні результати 

навчання ОКР молодших спеціалістів за галуззю знань 22 Охорона здоров’я.  



 

 

 
ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в 

освітньому процесі,, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 03 Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

Знати особливості 
пізнавальної діяльності 
людини, спрямованої на 
розкриття загальних, 
істотних зв'язків і 
співвідношень речей на 
достатньому рівні. 

Вміти пізнавати нові зв'язки й 
відношення об'єктів, 
розширяти і поглиблювати 
свої знання про них; 
аналізувати і синтезувати 
утворені поняття шляхом 
суджень, міркувань, 
умовиводів. 

Набути комунікативного 
досвіду в процесі 
адекватного сприйняття 
і розуміння змісту 
повідомлень. 

Вміти 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 у складних умовах 

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, 

Вміти обирати способи та 
стратегії спілкування для 

Використовувати 
стратегії спілкування 

Нести відповідальність за 
вибір та тактику (способу) 



 

 

 
закони та способи 
комунікативної 
поведінки. 

забезпечення ефективної 
командної роботи 

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 етичних 

міркувань 

Знати основи етики та 
деонтології 

Вміти застосовувати етичні та 
деонтологічні норми і 
принципи у професійній 
діяльності 

Здатність донести до 
пацієнтів, членів їх 
родин, колег свою 
професійну позицію 

Нести відповідальність 
щодо виконання етичних 
та деонтологічних норм і 
принципів у професійній 
діяльності 

Спеціальні (фахові) компетентності 
СК 02 Здатність 
розпізнавати й 
інтерпретувати ознаки 
здоров’я і його змін, 
хвороби чи інвалідності 
(оцінка/діагноз), 
обмежень можливості 
повноцінної 
життєдіяльності і 
визначати проблеми 
пацієнтів при різних 
захворюваннях та 
станах 

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 03 Задоволення 

потреб пацієнта/клієнта 

протягом різних 

періодів усього життя 

(включаючи процес 

вмирання) шляхом 

планування, допомоги і 

Мати спеціальні знання 

про потреби 

пацієнта/клієнта у різні 

періоди життя 

(включаючи процес 

вмирання). 

Вміти планувати та надавати 

медсестринську допомогу 

пацієнтам/клієнтам у різні 

періоди життя (включаючи 

процес вмирання). 

Вміти виконувати мед 

сестринські втручання, 

Здатніть комунікувати з 
різними людьми, 
дотичними до догляду та 
опіки над 
пацієнтами/клієнтами; 
створювати сприятливий 
мікроклімат при 
здійсненні мед 

Нести відповідальність за 
своєчасність та 
правильність виконання 
самостійних 
медсестринських втручань 



 

 

 
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 

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. 

сестринських втручань 

СК 04 Застосовування 

медсестринських 

навичок (вмінь), 

медичних засобів, 

втручань та дій для 

забезпечення 

пацієнтові/клієнтові 

гідного ставлення, 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, 

захисту його прав, 

фізичних, 

психологічних та 

духовних потреб на 

засадах 

транскультурального 

медсестринства, 

толерантної та 

неосудної поведінки 

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 05 Здатність 

ефективно 

застосовувати 

сукупність 

медсестринських 

навичок (вмінь), 

медичних засобів, 

втручань та дій для 

забезпечення догляду на 

основі холістичного 

(цілісного) підходу, 

враховуючи 

задоволення потреб 

пацієнта у комфорті, 

харчуванні, особистій 

гігієні та здатності 

особи задовольняти свої 

щоденні потреби 

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 

СК 11 Здатність 

проводити медичну та 

соціальну реабілітацію з 

метою відновлення 

здоров’я населення 

Знати основні методи 

медичної та соціальної 

реабілітації; аналізувати 

та передбачати 

можливості використання 

залишкової 

працездатності пацієнтів 

після захворювань, травм 

або каліцтв 

Вміти виконувати окремі 

реабілітаційні методики для 

відновлення здоров’я, або 

використання залишкового 

рівня здоров’я для оволодіння 

доступною професією 

Психологічна підтримка 
пацієнтів з метою 
відновлення їхнього 
психічного та фізичного 
здоров’я, повернення до 
активного життя 

Здатність автономно 

вирішувати проблеми 

пацієнта з метою 

відновлення його життєвих 

сил 

 

 

 

 



 

 

 
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 «Медична та соціальна реабілітація», 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 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами його 

родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити навчання для 

молодшого й технічного персоналу; встановлювати соціально-психологічний 

комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, будувати 

індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання здобувачів 

освіти. 

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 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, 

ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом 

впливу на спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та сімей. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
IV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Навчальна 

практика 
СРС 

Модуль 1. Медична та соціальна реабілітація - І семестр 

Змістовий модуль 1. Медична та соціальна реабілітація 

1. Основи реабілітації: види, етапи, періоди, 

засоби, організація роботи реабілітаційної 

команди. Міжнародна класифікація 

функціонування (МКФ). 

18 2 4 12 

2. Фізіотерапевтичні методи лікування. 

Застосування фізичних чинників в 

реабілітаційних програмах. 

8 4 4  

3. Лікувальний масаж. Особливості 

проведення при різних захворюваннях. 

Кінезіотерапія. 

11 4 4 3 

4. Основи психологічної, соціальної та 

професійної реабілітації. 

9 2 4 3 

5.  Медико – соціальна реабілітація пацієнтів 

при захворюваннях та травмах опорно-

рухового апарату, після оперативних 

втручань. 

16 2 2 12 

6. Особливості проведення нейрореабілітації. 4 2 2  

7. Медико – соціальна реабілітація пацієнтів 

із патологією серцево – судинної системи, 

органів дихання, шлунково – кишкового 

тракту та ендокринної системи. 

9 2 4 3 

8. Особливості реабілітаційних програм в 

гінекологічній та педіатричній практиці. 

11 2 4 5 

 Усього змістовий модуль 1 86 20 28 38 

9 Підсумковий модульний контроль 4 - 4 - 

Модуль 1: 90 20 32 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

№ 

з\п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Модуль 1. Медична та соціальна реабілітація 

Змістовий модуль 1. Медична та соціальна реабілітація 

1 Основи реабілітації: види, етапи, періоди, засоби, організація роботи 

реабілітаційної команди. Міжнародна класифікація функціонування (МКФ). 

2 

2 Фізіотерапевтичні методи лікування. Застосування фізичних чинників в 

реабілітаційних програмах. 

2 

3 Лікувальний масаж. Особливості проведення при різних захворюваннях. 2 

4 Кінезіотерапія, як основний засіб реабілітації. Методики ЛФК при різних 

захворюваннях. 

2 

5 Санаторно-курортне лікування як складова медико-соціальної реабілітації. 

Санаторії та курорти України. 

2 

6 Основи психологічної, соціальної та професійної реабілітації. 2 

7 Медико – соціальна реабілітація пацієнтів при захворюваннях та травмах 

опорно-рухового апарату, після оперативних втручань. 

2 

8 Особливості проведення нейрореабілітації. 2 

9 Медико – соціальна реабілітація пацієнтів із патологією серцево – судинної 

системи, органів дихання, шлунково – кишкового тракту та ендокринної 

системи. 

2 

10 Особливості реабілітаційних програм в гінекологічній та педіатричній 

практиці. 

2 

Усього змістовий модуль 1: 20                                                                                                   

Модуль 1: 20                                                                                  

 

 Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії 

навчального корпусу № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

під керівництвом викладача 

 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

Модуль 1. Медична та соціальна реабілітація 

Змістовий модуль 1. Медична та соціальна реабілітація 

1 Фізична та реабілітаційна медицина. Організація процесу медико-

соціальної реабілітації. Міжнародна класифікація функціонування 

(МКФ). 

4 

2 Значення фізіотерапевтичних чинників лікування в реабілітаційних 

програмах. Особливості застосування апаратної фізіотерапії при різних 

захворюваннях.  

4 

3 Лікувальний масаж, особливості проведення при різних захворюваннях. 

Кінезіотерапія, як засіб  реабілітації. Принципи побудови занять ЛФК на 

різних етапах реабілітації.  

4 

4 Основи психологічної та соціальної реабілітації. Принципи експертизи 

тимчасової втрати працездатності при різних захворюваннях і травмах.  

4 

5 Медико – соціальна реабілітація пацієнтів при захворюваннях опорно – 

рухового апарату та після оперативних втручань. Особливості 

проведення нейрореабілітації при захворюваннях ЦНС та ПНС. 

4 

6 Медико – соціальна реабілітація пацієнтів із патологією серцево – 

судинної системи, органів дихання, шлунково – кишкового тракту та 

ендокринної системи, реабілітаційні програми.  

4 

7 Медико – соціальна реабілітація при гінекологічній патології та в 

педіатричній практиці.  

4 

                                 Усього змістовий модуль 1: 28 

8 Підсумковий модульний контроль 4 

                                   Модуль 1: 32 

 

 Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах на 

клінічних базах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
VІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Модуль І. Медична та соціальна реабілітація 

Змістовий модуль 1. Медична та соціальна реабілітація 

1. Реабілітаційні установи та їх структура, організація організаційного 

процесу. 

3 

2 Нормативно-правова база реабілітаційної допомоги в Україні. 3 

3 Реабілітаційне обстеження пацієнта. Оцінка ступеню обмеження 

життєдіяльності. 

3 

4 Наслідки хвороби за даними ВООЗ. 3 

5 Застосування механотерапії для реабілітації пацієнтів різного 

профілю.  

3 

6 Медико-соціальна експертиза. 3 

7 Медико-соціальна реабілітація пацієнтів із болем в спині. 3 

8 Медико-соціальна реабілітація пацієнтів після тривалої іммобілізації. 3 

9 Медико-соціальна реабілітація пацієнтів з наслідками після гострого 

порушення мозкового кровообігу. 

3 

10 Медико-соціальна реабілітація учасників бойових дій після 

ушкоджень та травм. 

3 

11 Медико-соціальна реабілітація пацієнтів після перенесеного 

інфаркту. 

3 

12 Медико-соціальна реабілітація у дітей з ДЦП. 3 

13 Медико-соціальна реабілітація у дітей з аутизмом. 2 

Усього 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
VІIІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ  

(есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 

1. Виступи на засіданні науково-студентському гуртку. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Створення фільми, презентації 

4. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, дослідницькі й 

аналітичні роботи) 

1. Сучасні методи реабілітаційного обстеження пацієнта. 

2. Антропометричні дослідження і функціональні проби, які застосовуються під час 

вивчення стану нервової, серцево-судинної, дихальної, травної систем, опорно-рухового 

апарату. 

3. Застосування масажу на різних етапах реабілітаційних програм. 

4. Застосування водо-, теплолікувальних процедур в реабілітації пацієнтів. 

5. Застосування світла та аерозолів з профілактичною метою в реабілітації пацієнтів. 

6. Особливості застосування хромо-, та лазеротерапії в дерматології та педіатрії. 

7. Застосування ультразвукової терапії при різних захворюваннях. 

8. Методики проведення магнітотерапії при серцево-судинній патології. 

9. Особливості дозування УВЧ-терапії та індуктотермії. 

10. Роль медсестри бакалавра в здійсненні комплексу реабілітаційних заходів при 

ішемічній хворобі серця, інфаркті міокарду, гіпертонічній хворобі. 

11. Роль медсестри бакалавра в здійсненні комплексу реабілітаційних заходів при 

пневмонії, бронхіальній астмі. 

12. Роль медсестри бакалавра в здійсненні комплексу реабілітаційних заходів при 

хронічному гастриті, виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки. 

13. Роль медсестри бакалавра у забезпеченні реабілітаційної допомоги пацієнтам при 

порушеннях постави.  

14. Роль медсестри бакалавра під час проведення занять ЛФК. 

15. Особливості вікових змін органів і систем організму, проявів та перебігу 

захворювань у похилому та старечому віці. Мета та застосування реабілітаційних програм в 

геріатрії. 

16. Особливості фізіотерапевтичних заходів реабілітації в педіатричній практиці. 

17. Долікарська допомога в разі виникнення ускладнень під час реабілітаційних 

заходів. 

18. Дарсонвалізація та франклінізація, особливості застосування в реабілітаційному 

процесі. 

19. Правила професійної безпеки охорони праці в галузі під час проведення 

реабілітаційних заходів. 

20. Правила техніки безпеки та охорони праці під час експлуатації апаратів для 

проведення електротерапії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ІХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Основи реабілітації: види, етапи, періоди, засоби, організація роботи 

реабілітаційної команди. Міжнародна класифікація функціонування (МКФ). 

ЛЕКЦІЯ 

Реабілітація, її визначення. Види реабілітації, її завдання. Фізична реабілітація, її 

засоби, форми, режими рухової активності. Особливості використання при різних 

захворюваннях. Роль “лікувального середовища” у відновному лікуванні. Основні принципи 

реабілітації. Основні напрямки медичної реабілітації. Принцип “ранньої” реабілітації у 

лікувально-діагностичному процесі. Методи запобігання ускладненням і побічній дії 

лікувальних факторів на організм людини. 

Реабілітаційні заходи (медичні, психологічні, фізичні, педагогічні, соціальні, трудові, 

технічні, правові) 

Основні знання про соціальну та медичну реабілітацію. Структура і політика 

соціального захисту населення, соціальні інститути та послуги, регулювання та ресурси 

реабілітації. Реабілітаційні установи, що реалізують програми медико-соціальної 

реабілітації. Взаємодія фахівців з реабілітації в одному і різних установах. Логістична карта 

взаємодії. 

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.  

Характеристики та цілі МКФ. Огляд складових елементів МКФ. Модель 

функціонування та обмеження життєдіяльності. Використання МКФ. 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я. 

Складові МКФ та їх застосування. Поняття активність. Активність у повсякденному житті, в 

роботі і продуктивної діяльності, у відпочинку, грі і захоплення. Реабілітація в інтересах 

клієнта, поняття і принципи клієнто-центрованої практики, співпраця з клієнтом. Поняття 

участь в житті і повноваження, здоров'я і хвороба в реабілітації, використання себе як 

інструменту терапії. Мультидисциплінарна команда у реабілітації, характеристика фахівців, 

що в неї входять Консультативне сприяння з членами мультидисциплінарної бригади, 

розробка маршруту спільного ведення пацієнта. Взаємодія з родичами. 

 

Тема 2. Фізіотерапевтичні методи лікування. Застосування фізичних чинників в 

реабілітаційних програмах. 

ЛЕКЦІЯ 

Принципи організації роботи відділень реабілітації. Документація, устаткування, 

організація та правила роботи. Медична етика та деонтологія. 

Класифікація фізичних чинників лікування, механізм дії. Вплив фізичних чинників на 

організм людини. Загальні та місцеві реакції — відповідь організму. 

Види струмів та їх фізична характеристика. Реакції, що виникають в організмі під його 

впливом. Постійний струм низької малої сили. Фізіологічна дія.  

Характеристика імпульсних струмів. Види імпульсних струмів. та їх застосування. 

Електросон, діадинамотерапія, ампліпульстерапія.  Фізіологічна дія. 

Класифікація електричних струмів високої напруги і частоти. Характеристика струму, 

що застосовується в франклінізації, дарсонвалізації, індуктотермії, УВЧ-терапії. 

Мікрохвильова терапія. Лікування ультразвуком. Сучасні апарати. Правила техніки безпеки, 

охорона праці, професійна безпека в реабілітаційних відділеннях та під час роботи з 

апаратурою. 

Світлолікування. Ознайомлення з апаратурою світлолікувальних кабінетів і правилами 

роботи з нею. 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Принципи організації роботи відділень реабілітації. Ознайомлення з обладнанням, 

документацією, оснащенням відділень реабілітації. Загальні правила проведення процедур. 

Обов’язки медичних сестер профільних відділень реабілітаційних закладів. Індивідуальна 



 

 

 
програма реабілітації пацієнтів із втратою працездатності.  

Правила поведінки пацієнтів під час проведення реабілітаційних заходів. 

Ознайомлення з апаратурою Засвоєння окремих методик з використання 

фізіотерапевтичних чинників. Методики проведення електролікувальних процедур. 

Самостійна робота на апаратах під керівництвом лікаря, викладача. 

Реалізація етапів медсестринського процесу при відпусканні процедур: 

− складання плану медсестринських втручань, його реалізація; 

− виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнта; 

− оцінювання стану пацієнта. 

Медсестринське спостереження та медсестринська діагностика. 

Профілактика ускладнень, долікарська допомога в разі електротравми, опіків. 

Спостереження за пацієнтом. Оцінювання результатів медсестринських втручань та корекція 

їх. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки під час 

роботи з апаратурою, відпускання процедур. 

Практичні навички: 

− оцінити стан здоров’я пацієнта перед призначенням електропроцедур; 

− ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення 

фізіотерапевтичних процедур; 

− підготувати гідрофільні прокладки та електроди для проведення гальванізації та 

електрофорезу; 

− провести: 

 розрахунок лікарської речовини для проведення електрофорезу; 

 повздовжню гальванізацію хребта; 

 гальванізацію та електрофорез (за методом Вермеля); 

 гальванізацію та електрофорез слизової оболонки носа (за методами Кассіля і 

Гращенкова); 

 гальванізацію та електрофорез суглобів, грудної клітки, внутрішніх органів; 

− провести процедури електросну, діадинамотерапії та ампліпульстерапії в разі: 

 гіпертонічної хвороби І та ІІ стадії; 

 виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки; 

 попереково-крижового радикуліту; 

 артриту плечового суглоба; 

 мігрені; 

 захворювання матки та її придатків; 

 захворювання нирок та сечовивідних шляхів 

− підготувати, розмістити та закріпити електроди для проведення дарсонвалізації, 

франклінізації, індуктотермії; 

− провести дарсонвалізацію шкіри голови, обличчя, комірцевої ділянки, хребта; 

− провести УВЧ-терапію при риніті, захворюваннях придаткових пазух 

носа(гайморит,синуси), бронхіті; 

− провести ультразвукову терапію при попереково-крижовому радикуліті, артрозі 

колінного суглоба, п’ятковій шпорі; 

− надати невідкладну допомогу при виникненні опіків та алергії; 

− надати невідкладну допомогу в разі ураження електричним струмом; 

− дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, професійної 

безпеки під час роботи з апаратурою, відпускання процедур. 

 

  



 

 

 
Тема №3 Лікувальний масаж. Особливості проведення при різних 

захворюваннях. 

ЛЕКЦІЯ 

Поняття про масаж. Механізми фізіологічної дії на організм людини. Основні види, 

засоби, прийоми та правила масажу. Окремі методики. Показання і протипоказання. 

Особливості масажу окремих ділянок тіла в дорослих та дітей. Загальна методика і техніка 

лікувального масажу.  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Ознайомлення з оснащенням кабінету і функціональними обов’язками масажиста. 

Вивчення основних та допоміжних прийомів масажу при різних захворюваннях. Підготовка 

пацієнта до масажу. 

Техніка проведення основних прийомів масажу за методом Вербова. 

Прогладжування, розтирання, розминання, вібрація. Додаткові прийоми масажу. 

Загальний масаж. Техніка проведення масажу окремих ділянок тіла (голови, шиї, обличчя, 

грудей, живота, верхніх та нижніх кінцівок). Відпрацювання прийомів масажу та реалізація 

етапів медсестринського процесу під час проведення масажу: 

− складання плану медсестринських вручань, його реалізація; 

− з’ясування дійсних та супутніх проблем пацієнта; 

− оцінювання стану пацієнта. 

Особливості проведення масажу в дітей. Проведення масажу при захворюваннях 

серцево-судинної системи, ШКТ, опорно-рухового апарату та в неврології. 

Дотримання правил професійної безпеки, охорони праці під час виконання процедури 

масажу. Мануальні методики.  

Практичні навички: 

− оцінити стан здоров’я пацієнта перед проведенням масажу; 

− ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення масажу; 

− підготувати робоче місце для проведення масажу; 

− провести класичний масаж, використовуючи техніки прогладжування, розтирання, 

розминання та вібрації; 

− підготувати апаратуру та провести апаратний, вібраційний та вібраційно-

вакуумний масаж; 

− надати невідкладну долікарську допомогу в разі виникнення ускладнень під час 

проведення процедури масажу;  

− дотримання правил професійної безпеки, охорони праці та під час виконання 

процедури масажу; 

− оформити індивідуальну карту пацієнта відділення реабілітації. 

 

Лекція №4. Кінезіотерапія, як основний засіб реабілітації. Методики ЛФК при 

різних захворюваннях. 

ЛЕКЦІЯ 

Основні розділи та організація медичного контролю, функціональні обов’язки 

медичного персоналу. 

Поняття про лікувальну фізичну культуру. Класифікація фізичних вправ. Засоби та 

форми лікувальної фізичної культури.  

Антропометричні дослідження і функціональні проби, що застосовуються під час вивчення 

стану нервової, серцево-судинної, дихальної, травної систем опорно-рухового апарату. 

Визначення та оцінювання фізичного розвитку і стану здоров’я людей. Спостереження за 

пацієнтами під час занять лікувальною фізичною культурою. 

Основні педагогічні принципи побудови занять з лікувальної фізичної культури. 

Показання та протипоказання до занять лікувальною фізичною культурою. Загальні вимоги 

до методики проведення занять за різних захворювань. 

Правила техніки безпеки, охорона праці, протиепідемічний режим, професійна безпека 



 

 

 
під час проведення лікувальної фізкультури. 

Сенсорне тренування. Тейпування. Ортезування. Дзеркальна терапія. 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Організація роботи кабінету лікувальної фізкультури. Оснащення кабінету ЛФК 

необхідним обладнанням. Ознайомлення з особливостями методики лікувальної фізичної 

культури при різних захворюваннях: органів травлення, гінекологічних захворюваннях, 

патології нервової, серцево-судинної, дихальної системи, опорно-рухового апарату тощо. 

Основні антропометричні дослідження: визначення показників росту, маси тіла, 

окружності грудної клітки тощо. 

Визначення життєвої ємності легень (спірометрія), ручна та станова динамометрія, 

визначення життєвого індексу Кетле. 

Вимірювання кутів руху при малорухомості суглобів. Проведення окремих 

функціональних проб нервової, серцево-судинної, дихальної систем. Оцінка сили, 

витривалості, амплітуди рухів, порушення ходьби. 

Сенсорне тренування. Тейпування. Ортезування. Дзеркальна терапія. Визначення цілей 

у фізичній реабілітації у SMART-форматі: 

− S (specific) специфічні (враховувати побажання пацієнта та його близьких); 

− M (measurable) вимірювальні; 

− A (achievable) досяжні; 

− R (realistic) реалістичні; 

− T (timed) визначені в часі 

Реалізація етапів медсестринського процесу під час проведення лікувальної 

фізкультури: 

− складання плану медсестринських втручань, його реалізація; 

− з’ясування дійсних і супутніх проблем пацієнта; 

− оцінювання стану пацієнта. 

Проведення орієнтовних комплексів ранкової гігієнічної та лікувальної гімнастики 

пацієнтам при різних захворюваннях. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці та протиепідемічного режиму під 

час проведення медичного контролю та лікувальної фізкультури.  

Практичні навички: 

− оцінити стан здоров’я пацієнта перед призначенням комплексу вправ ЛФК; 

− провести антропометричні вимірювання; 

− визначити показники спірометрії, динамометрії, життєвого індексу, індексу Кетле; 

− провести функціональні проби для оцінювання стану нервової, серцево-судинної 

(проба Руфьє) та дихальної систем; 

− визначення цілей у фізичній реабілітації у SMART-форматі; 

− ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення медичного 

контролю та ЛФК; 

− скласти комплекс вправ лікувальної фізкультури залежно від захворювання та 

ступеня втрати функціональної здатності; 

− надати невідкладну долікарську допомогу в разі знепритомлення, гіпервентиляції 

тощо; 

− оформити індивідуальну карту пацієнта відділення лікувальної фізкультури (форма 

№ 042/о); 

− дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, професійної 

безпеки, протиепідемічного режиму під час проведення медичного контролю та лікувальної 

фізкультури. 

 

  



 

 

 
Тема№ 5. Санаторно-курортне лікування як складова медико-соціальної 

реабілітації. Санаторії та курорти України. 

ЛЕКЦІЯ 

Водолікування. Пелоїдотерапія. Лікування парафіном, озокеритом Глинолікування. 

Лікування піском. Кліматотерапія — види, діючі чинники. Сучасне поняття про курорт. 

Вивчення курортних чинників. Використання курортних чинників. Нові лікувальні методики 

та їх впровадження в курортну практику. Механізм дії курортних чинників. Курорти 

України, зокрема АР Крим, СНД. Кліматичні, бальнеологічні, грязьові курорти. Курорти 

місцевого значення. Дитячі курорти та їх особливості. Принцип відбору хворих на курортне 

лікування. 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Водолікування. Ознайомлення з оснащенням водо-, теплолікувальних відділень, 

методикою приготування різних типів ванн, технікою безпеки під час проведення 

лікувальних процедур. 

Вимоги до водолікарні. Обов’язки молодших медичних працівників під час проведення 

водолікувальних процедур.. Методика відпускання хвойної, скипидарної, гірчичної ванн, 

душу Шарко, висхідного промежинного душу, циркулярного. Методика обливання, 

обтирання, укутування. 

Грязелікування. Ознайомлення з технікою грязелікувальних процедур, особливостями 

приготування грязьових (піхвових, ректальних) тампонів та їх застосуванням. Зберігання і 

регенерація грязі. 

Методики грязьових аплікацій (місцеві й загальні). Дозування грязелікувальних 

процедур (температура, тривалість за часом, кількість процедур на курс лікування). 

Методика гальвоногрязелікування і гідрогальванізації. Техніка безпеки під час 

проведення лікувальних процедур. 

Лікування парафіном, озокеритом. Методика нагрівання парафіну й озокериту. 

Методика лікування парафіном, озокеритом (кюветно-аплікаційна, серветково-аплікаційна, 

нашарування, метод ванночок з парафіну й озокериту, парафіново-масляна суміш за 

методикою Лепського, тампони піхвові). Дозування процедур. 

Глинолікування. Методика нагрівання глини. Техніка й методика процедур із 

застосуванням глини. Дозування. 

Лікування піском. Попереднє оброблення піску. Техніка і методика процедур із 

застосуванням піску. Дозування процедур. Освоєння всіх процедур під керівництвом 

викладача. 

Санаторно-курортне лікування. Сучасне поняття про курорт. Вивчення курортних 

чинників. Використання курортних чинників. Нові лікувальні методики та їх впровадження в 

курортну практику. Механізм дії курортних чинників. Курорти України, зокрема АР Крим, 

СНД. Кліматичні, бальнеологічні, грязьові курорти. Курорти місцевого значення. Дитячі 

курорти та їх особливості. Принцип відбору хворих на курортне лікування. 

Практичні навички: 

− уміння гігієнічно обробити ванну; 

− уміння підготувати місцеві та загальні ванни (повітряну або кисневу, ароматичну, 

хлоридно-натрієву або з морської солі, йодобромну, скипидарну); 

− уміння підготувати парафін або озокерит до проведення процедури аплікаційним 

методом; 

− уміння виконати процедуру на хребті, суглобах, грудній клітці, кінцівках. 

 

Тема№ 6. Основи психологічної, соціальної та професійної реабілітації. 

ЛЕКЦІЯ 

Психолгічна та соціальна реабілітація. Визначення, мета, завдання. Спеціалісти, які 

здійснюють психологічну та соціальну реабілітацію, їх роль в командній роботі з пацієнтом. 

Види і методи психологічної та соціальної допомоги. Основні методи психологічної 

реабілітації. Роль трудової діяльності для збереження і зміцнення психіки людини. Значення 



 

 

 
“психологічного комфорту” у суспільстві. Стрес і травматичний стрес. Класифікація 

травматичних подій. Види стресів, причини та наслідки посттравматичних розладів. 

Синдром професійного вигорання. Форми психологічної допомоги в екстремальних умовах. 

Принципи експертизи тимчасової втрати працездатності при різних захворюваннях і 

травмах. Групи інвалідності, порядок їх встановлення. Реабілітація інвалідів в Україні. 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Психологічна реабілітація соматично хворих та осіб з обмеженими можливостями. 

Принципи психологічної реабілітації. Основні методи психологічної реабілітації. Роль 

трудової діяльності для збереження і зміцнення психіки людини. Значення “психологічного 

комфорту” у суспільстві.Стрес і травматичний стрес. Класифікація травматичних подій. 

Комплексна арттерапія. Принципи експертизи тимчасової втрати працездатності при різних 

захворюваннях і травмах 

 

Тема №7. Медико – соціальна реабілітація пацієнтів при захворюваннях та 

травмах опорно-рухового апарату, після оперативних втручань. 

ЛЕКЦІЯ 

Основні принципи та методики реабілітації пацієнта на різних етапах. Роль фізичних 

факторів у комплексі лікувально-профілактичних заходів. Застосування фізіотерапевтичних 

методів, ЛФК та масажу в лікуванні та профілактиці пацієнтів при захворюваннях та травмах 

опорно-рухового апарату, після оперативних втручань. 

Застосування скоординованих призначень медичних, соціальних та професійних 

засобів з метою пристосування пацієнта до нового способу життя. 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Медсестринське обстеження та оцінювання стану здоров’я пацієнта для визначення 

комплексу реабілітаційних заходів при захворюваннях та травмах опорно-рухового апарату, 

після оперативних втручань. 

Реалізація етапів медсестринського процесу під час проведення комплексу 

реабілітаційних заходів: 

− складання плану медсестринських втручань, його реалізація; 

− з’ясування дійсних та супутніх проблем пацієнта; 

− оцінювання стану пацієнта. 

Визначення наявності показань та протипоказань до призначення комплексу 

реабілітаційних заходів у ранній та пізній післяопераційний період з приводу оперативних 

втручань на органах черевної порожнини, грудної клітки, судинах кінцівок. Визначення 

періоду захворювання. 

Реалізація індивідуальних програм реабілітаційних заходів при ушкодженнях грудної 

клітки, органів грудної та черевної порожнини, кінцівок 

Складання, демонстрація та проведення індивідуальних програм реабілітації. 

Обґрунтування використання фізіотерапевтичних і гідропатичних процедур, лікувальної 

фізкультури, масажу на всіх етапах реабілітації. 

Практичні навички: 

− оцінити стан здоров’я пацієнта перед проведенням комплексу реабілітаційних 

заходів; 

− ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення електропроцедур, 

ЛФК, масажу; 

− провести медсестринське обстеження та медсестринську діагностику пацієнтів з 

хірургічною патологією; 

− визначити період перебігу захворювання; 

− провести комплекс реабілітаційних заходів для пацієнтів у випадку травм, вивихів 

верхніх та нижніх кінцівок, оперативних втручань на органах черевної та грудної 

порожнини, судинах. 

− надати невідкладну долікарську допомогу в разі виникнення ускладнень під час 

реабілітаційних заходів; 



 

 

 
− провести санітарно-освітню роботу з пацієнтами, їх рідними та близькими; 

− оформити індивідуальну карту пацієнта та відповідну документацію для 

скерування на МСЕК, до відділення соціального захисту; 

− дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного 

режиму та професійної безпеки під час проведення реабілітаційних заходів. 

 

Тема №8. Особливості проведення нейрореабілітації. 

ЛЕКЦІЯ 

Основні завдання відновного лікування при захворюваннях і травмах головного мозку. 

Відновлення порушених функцій. 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Реалізація етапів медсестринського процесу під час проведення комплексу 

реабілітаційних заходів: 

− складання плану медсестринських втручань, його реалізація; 

− з’ясування дійсних та супутніх проблем пацієнта; 

− оцінювання стану пацієнта. 

Визначення наявності показань та протипоказань до призначення комплексу 

реабілітаційних заходів. Реалізація індивідуальних програм реабілітаційних заходів при 

ушкодженнях периферичної та вегетативної нервової системи. Оформлення затвердженої та 

медсестринської документації при проведенні соціальної реабілітації (скерування на МСЕК, 

ЛКК) тощо. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму та 

професійної безпеки під час проведення реабілітаційних заходів. 

Практичні навички: 

− оцінити стан здоров’я пацієнта перед проведенням комплексу реабілітаційних 

заходів; 

− ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення електропроцедур, 

гідропатичних та теплолікувальних процедур, ЛФК, масажу; 

− провести комплекс реабілітаційних заходів для пацієнтів із гострими та хронічними 

порушеннями мозкового кровообігу, травмами головного та спинного мозку, ураженням 

вегетативної та периферичної нервової системи інфекційного та неінфекційного генезу; 

− надати невідкладну долікарську допомогу в разі виникнення ускладнень під час 

реабілітаційних заходів; 

− провести санітарно-освітню роботу з пацієнтами, їх рідними та близькими; 

− оформити індивідуальну карту пацієнта та відповідну документацію для 

скерування на МСЕК, до відділення соціального захисту; 

− дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного 

режиму та професійної безпеки під час проведення реабілітаційних заходів. 

 

Тема №9. Медико – соціальна реабілітація пацієнтів із патологією серцево – 

судинної системи, органів дихання, шлунково – кишкового тракту та ендокринної 

системи. 

ЛЕКЦІЯ 

Основні принципи та методики реабілітації пацієнта на різних етапах. Роль фізичних 

факторів у комплексі лікувально-профілактичних заходів. Застосування фізіотерапевтичних 

методів, ЛФК та масажу в лікуванні та профілактиці пацієнтів із патологією органів дихання, 

кровообігу, травлення, сечовиділення, ендокринної системи та професійними 

захворюваннями. 

Взаємозв’язок соціально-психологічних факторів і соматичних показників у процесі 

трудової адаптації. Застосування скоординованих призначень медичних, соціальних та 

професійних засобів з метою пристосування пацієнта до нового способу життя. 

Правила техніки безпеки, охорона праці, протиепідемічний режим, професійна безпека 



 

 

 
під час роботи з пацієнтами. 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Медсестринське обстеження та оцінювання стану здоров’я пацієнта для визначення 

комплексу реабілітаційних заходів при інфаркті міокарда, гіпертонічній хворобі, ішемічній 

хворобі серця, пневмонії, бронхіальній астмі, гастриті, виразковій хворобі, 

гломерулопієлонефриті, цукровому діабеті, пневмоконіозах із врахуванням показань та 

протипоказань. 

Складання, демонстрація та проведення індивідуальних програм реабілітації. 

Обґрунтування використання фізіотерапевтичних і гідропатичних процедур, лікувальної 

фізкультури, масажу на всіх етапах реабілітації при перерахованих вище захворюваннях.  

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму під час 

проведення реабілітаційних заходів. 

Практичні навички: 

− оцінити стан здоров’я пацієнта перед проведенням комплексу реабілітаційних 

заходів; 

− ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення електропроцедур, 

ЛФК, масажу; 

− провести медсестринське обстеження та медсестринську діагностику пацієнтів при 

патології внутрішніх органів; 

− визначити період перебігу захворювання; 

− провести комплекс реабілітаційних заходів для пацієнтів при: 

 інфаркті міокарда; 

 гіпертонічній хворобі; 

 ішемічній хворобі серця; 

 пневмонії; 

 бронхіальній астмі; 

 гастриті; 

 виразковій хворобі; 

 пієло- та гломерулонефриті; 

 цукровому діабеті; 

− надати невідкладну долікарську допомогу в разі виникнення ускладнень під час 

реабілітаційних заходів; 

− провести санітарно-освітню роботу з пацієнтами, їх рідними та близькими; 

− оформити індивідуальну карту пацієнта та відповідну документацію для 

скерування на МСЕК, до відділення соціального захисту; 

− дотримуватися правил професійної безпеки, охорони праці в галузі під час 

проведення комплексу реабілітаційних процедур. 

 

Тема 10. Особливості реабілітаційних програм в гінекологічній та педіатричній 

практиці. 

ЛЕКЦІЯ 

Основні завдання відновного лікування при патології і захворюваннях опорно-рухового 

апарату в дітей (кривошия, дисплазія кульшових суглобів, дефекти постави, сколіоз, 

клишоногість, плоскостопість). Відновлення порушених функцій за допомогою лікувальної 

фізкультури, масажу, фізіотерапевтичних процедур. Роль медичної сестри в підготовці, 

оформленні та реалізації індивідуальної програми реабілітації у пацієнтів гінекологічними 

захворюваннями та акушерстві.  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Медсестринське обстеження пацієнтів педіатричних відділень та оцінювання стану 

здоров’я для визначення комплексу реабілітаційних заходів при виявленні патології 

внутрішніх органів. Визначення наявності показань та протипоказань до призначення 

комплексу реабілітаційних заходів. 



 

 

 
Складання плану медсестринських втручань при патологіях та захворюваннях опорно-

рухового апарату в дітей (кривошиї, дисплазії кульшових суглобів, порушеннях постави, 

клишоногості, плоскостопості). Психологічна, педагогічна, професійна реабілітація 

педіатричних пацієнтів. Оформлення затвердженої та медсестринської документації при 

проведенні соціальної реабілітації (скерування на МСЕК, ЛКК). Проведення комплексу при 

гінекологічних захворюваннях, вагітності та в післяпологовий період. 

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму та 

професійної безпеки під час проведення реабілітаційних заходів. 

Практичні навички: 

− оцінити стан здоров’я пацієнтів перед проведенням комплексу реабілітаційних 

заходів; 

− ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення електропроцедур, 

гідропатичних та теплолікувальних процедур, ЛФК, масажу; 

− провести медсестринське обстеження та медсестринську діагностику педіатричних 

та гінекологічних пацієнтів; 

− визначити період перебігу захворювання; 

− провести комплекс реабілітаційних заходів для дітей різної вікової категорії із 

захворюваннями опорно-рухового апарату (кривошиї, дисплазії кульшових суглобів, 

порушеннях постави, клишоногості, плоскостопості), неврологічними (ДЦП, вродженими та 

набутими захворюваннями нервової системи), хірургічними захворюваннями; 

− надати невідкладну долікарську допомогу в разі виникнення ускладнень під час 

реабілітаційних заходів; 

− провести санітарно-освітню роботу з пацієнтами, їх рідними та близькими; 

− оформити індивідуальну карту пацієнта та відповідну документацію для 

скерування на МСЕК, ЛКК, до відділення соціального захисту; 

− дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму 

та професійної безпеки під час проведення реабілітаційних заходів. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 8. Підсумковий модуль-контроль. 

Опрацювати питання до підсумкового модульного контролю та практичних 

навичків (розділ 13, 14, 16) 

 

  



 

 

 
X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основними методами  та формами навчання є: 

− Лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного 

конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; проблемні лекції 

(розв’язування ситуаційних задач, кейсів), бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із 

заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-конференції. 

− Навчальна практика під керівництвом викладача: інструктаж, усне фронтальне 

опитування, письмове опитування, вирішення типових та нетипових практичних та 

ситуаційних клінічних завдань; ділова гра; робота у групах, відпрацювання практичних 

навичок, курація пацієнтів, заповнення медичної документації. 

− Самостійна робота: обов'язкова, що передбачена навчальним планом і робочими 

програмами є одним з показників академічної активності та додаткових результатів навчання 

здобувачів вищої освіти. 

– виконання домашніх завдань;  

– доопрацювання матеріалів лекції;  

– робота в інформаційних мережах;  

– есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем;  

– створення портфоліо навчального курсу та його презентація;  

– розробка кейсів;  

– підготовка відповідних документів, матеріалів тощо;  

– підготовка тематичних презентацій;  

– підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та повідомлень 

тощо;  

– узагальнення матеріалів за обраною проблемою;  

– систематичне відвідування навчальних занять;  

– відвідування додаткових занять, лекцій, семінарів, круглих столів тощо;  

– завдання, які виконують студенти під час переддипломної практики;  

– відвідування та участь у засіданнях відповідних студентських наукових гуртків тощо;  

– інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

− Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) –дослідницька робота 

студентів, що полягає у самостійному проведенні обстеження пацієнта, досліджень, збиранні 

наукової інформації, її аналізі; до цієї ж категорії належать аудиторні потокові та групові 

заняття, участь у роботі студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка 

доповідей, тез, статей); участь у міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, 

вікторинах, Днів наук. 

− Дистанційне навчання 

 



 

 

 
ХІ. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СФОРМОВАНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності (результатів навчання) 

студентів здійснюється відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни «Медична та 

соціальна реабілітація» та «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в 

умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи» організації освітнього 

процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

− відвідування занять; 

− активна та продуктивна участь на навчальній практиці; 

− вивчення базової та додаткової літератури; 

− своєчасна здача завдань самостійного опрацювання, індивідуальної роботи та 

модулів. 

 

Методи оцінювання: 

− усне індивідуальне опитування 

− письмовий тестовий контроль 

− комп’ютерний тестовий контроль 

− розв’язування типових та нетипових клінічних ситуаційних завдань 

(компетентністне завдання) 

− демонстрація практичних навичок 

− індивідуальне дослідне завдання 

− студентські проекти 

− студентські презентації 

− індивідуальна ІДРЗ 

− підсумковий семестровий модульний – контроль 

 

Оцінювання обов’язкової дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІДРЗ) та результатів модуль-контролю. 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Контроль початкового рівня знань, який визначається на першому занятті 

навчальної практики та включає перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, 

який вивчали на попередніх курсах (анатомія, фізіологія та ін.). Контроль проводять методом 

фронтального усного опитування або за допомогою структурованих тестів. 

2. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на навчальній практиці 

відповідно до конкретних цілей, засвоєння конкретної теми змістовного модуля. 

Рекомендується застосовувати такі методи оцінювання рівня підготовки студентів: 

опитування, тестування, вирішення ситуаційних клінічних завдань, практична перевірка 

рівня оволодіння та виконання практичних знань та умінь.  

3. Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється для оцінювання результатів 

навчання після завершення вивчення дисципліни та проводиться на останньому занятті 

навчальної практики. Підсумковий контроль знань включає семестровий контроль у вигляді 

модульного контролю. Рекомендується застосовувати способи оцінювання результатів 

навчання студентів, а саме індивідуальне завдання, яке включає теоретичну та практичну 

частини: контрольне опитування (фронтальне; вибіркове усне, письмове, вирішення 

структурованої клінічної задачі, стандартизованих тестів); демонстрація практичних вмінь та 

навичок, що структуровані за процедурою, в умовах, що наближені до реальних (симуляція).  

Перескладання модуль-контролю з метою підвищення оцінки не допускається, окрім 

ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою. 



 

 

 
ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ ЗДОБУВАЧЕМ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

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».  

Порядок нарахування балів 

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.  

Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за 

певну освітню діяльність протягом засвоєння цього модуля (робота на навчальній практиці, 

виконання та захист індивідуальних дослідних завдань, опрацювання матеріалу самостійної 

роботи тощо), а також участь в ІДРС з дисципліни, студентських конференціях за тематикою 

дисципліни тощо, наступним перерахунком у традиційну 4-хбальну шкалу («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно»)  

Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за 

національною шкалою) як сума оцінок отриманих за засвоєння кожного змістового модуля 

та оцінки за модуль-контроль.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

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%).  

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожній навчальній 

практиці засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

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

тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Мдична та соціальна реабілітація» (модуль 1) є рейтинговою та 

визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента та засвоєння ним 

передбачених програмою тем самостійної роботи. Поточне оцінювання студентів по 

відповідних темах проводиться за традиційною 4-бальною системою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу. 

Виставлення балів обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями. 

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент 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 студент знає зміст заняття та добре його 

розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, але вони 

не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі 

задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент 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 у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  



 

 

 
Критерії оцінювання поточних знань та вмінь студенів 

Відповідь на навчальній практиці, виконання самостійної роботи та за темою 

індивідуального завдання. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання поточних знань та вмінь студентів 

А - 5 

відмінно 

Студент має глибокі міцні і системні знання з теми. Вміє застосовувати 

здобуті теоретичні знання та методи діагностики різних органів та їх систем 

для розв'язання практичних задач. Вміє провести самостійний аналіз 

результатів та встановити зв’язок між патологією та причиною виникнення 

симптоматики. Проводить методичне правильно курацію пацієнтів. Виконує 

послідовно та методично правильно програмні практичні навички із 

дотриманням всіх етапів. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, 

використовуючи спеціальну термінологію. 

В - 4,5 

добре 

Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але 

може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей. 

Студент виконав практичне завдання повністю, з опорою на теоретичні 

знання, але може допустити неточності, окремі помилки в аналізі походження 

симптоматики, визначення проблем пацієнта.  Проводить методичне 

послідовно курацію пацієнтів чи вирішення ситуаційні клінічні завдання. 

Виконує послідовно та методично правильно програмні практичні навички. 

С - 4 

добре 

Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички в 

діагностиці функціонального стану органів та їх систем, але недостатньо вміє 

самостійно обґрунтувати та інтерпретувати результати, не може вийти за 

межі теми.  

D – 3,5 

задовільно 

Студент знає основний зміст теми, але його знання мають загальний 

характер, іноді не підкріплені прикладами Студент виконав практичне 

завдання неповністю, продемонстрував невміння виконувати завдання 

самостійно. Проводить методичне непослідовно курацію пацієнтів чи 

вирішення ситуаційні клінічні завдання. Складає план медсестринського 

втручання. 

E - 3 

задовільно 

Студент має фрагментарні знання з теми. Не чітко володіє теоретичним 

матеріалом, термінологією. Студент виконав практичне завдання частково, з 

помилками. Проводить методичне непослідовно курацію пацієнтів чи 

вирішення ситуаційного клінічного завдання. Складає недосконало та 

фрагментарно план медсестринського втручання Проводить аналіз та 

інтерпретацію результатів дослідження поверхнево на низькому рівні.  

FХ - 2 

незадовільн

о з 

можливістю 

повторного 

складання 

Студент виконав практичне завдання фрагментарно. Не володіє 

термінологією. Не вміє викласти програмний матеріал. Не володіє основними 

методами діагностики, оскільки не сформовані знання з теоретичних основ.   

F – 1 

незадовіль

но з 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Студент не знає програмного матеріалу, відмовляється відповідати повністю 

не виконав практичне завдання. 

 

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні окремої теми модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 16 бали;  



 

 

 
- оцінка «добре» – 13 бали; 

- оцінка «задовільно» – 10 бали; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Таблиця 2 

СХЕМА розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS 

Модуль 1. Медична та соціальна реабілітація 

Середні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

Структура 

дисципліни 

№ 

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

Змістовий модуль 

1 
1 16 13 10 0 

2 16 13 10 0 

3 16 13 10 0 

4 16 13 10 0 

5 16 13 10 0 

6 16 13 10 0 

7 16 13 10 0 

Всього змістовий модуль 1 112 91 70 0 

Всього поточна успішність 112 91  0 

ІНДЗ  (не більше 12 балів) 8 7  0 

Всього поточна успішність 120 98  0 

Модуль-контроль 8 80 65 50 0 

МОДУЛЬ 1 200   0 

Межі балів за шкалою ЕCTS 200-180 179-150 149-120  119 і менше 

 

Оцінювання самостійної роботи студента 

Оцінювання самостійної роботи студентів (табл. 1), яка передбачена в тематичному 

плані дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю 

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

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

час підсумкового модуль-контролю.  

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

супроводжується оцінювальними судженнями. 

 

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи студента  

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 12 

балів (табл. 3).  

Таблиця 3 

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 кількість балів 12 

 

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

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



 

 

 
зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. 

Загальна кількість балів за результатами поточної успішності, балів за ІНДЗ та 

підсумковий модульний контроль не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну освітню діяльність студент може отримати максимально 120 балів (табл. 

2).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (7 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“відмінно” (16 балів), з додаванням максимальної кількості балів за ІНДЗ (8 балів – 

оцінювання якості виконання індивідуальної ІНДЗ). 

7 тем х 16 балів  = 112 балів+ 8 балів (ІНДЗ) = 120 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 70 балів (табл. 

1, 2).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (7 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“задовільно” (10 балів). 7 тем х 10 балів = 70 балів  

Виставлення балів під час поточної успішності на кожному занятті обов’язково 

супроводжується оцінювальними судженнями. 

 

Підсумковий модульний контроль  

До підсумкового модуль-контролю допускаються студенти, які виконали програму 

даного модулю та отримали за поточну успішність не менше 70 балів. 

Підсумковий модуль-контроль передбачає відповідь на 2 теоретичних питання (або 50 

тестових завдань), вирішення клінічної ситуаційної задачі (компетентністне завдання) та 

демонстрацію виконання практичної навички (з переліку робочої програми).  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного 

контролю, складає 80 балів, при цьому максимальна оцінка (табл. 4, 5, 6): 

1) за усну відповідь (2 теоретичних питання або 50 тестових завдань) – 50 балів; 

2) за вирішення клінічного ситуаційного завдання – 15 балів; 

3) за демонстрацію виконання практичної навички – 15 балів. 

 

І. Критерії оцінювання усної відповіді при проведенні підсумкового модульного 

контролю (табл. 1) 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає 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 володіє матеріалом та відповідає на запитання різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає матеріал і добре його розуміє, 

відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, але вони не є 

вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок. Відчуває складнощі 

лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його задовільних знань 

матеріалу дисципліни та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань, але відчуває 

складнощі; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, проаналізувати 

конкретну ситуацію, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

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

відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 

  



 

 

 
Таблиця 4 

2. Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні підсумкового модульного 

контролю 

Для підсумкового модульного контролю застосовують стандартизовані валідні тести, з 

однією правильної відповіддю (табл. 4). 

Оцінка Критерій Бали 

«відмінно» вирішено 45-50 тестів (90% і більше) 45-50 балів 

«добре» вирішено 40-44 тестів (80% - 89%) 40-44 балів 

«задовільно» вирішено 32-39 тестів (64% - 79%) 32-39 балів 

«незадовільно» вирішено 31 і менше тестів (63% і менше) 0 балів 

 

3. Критерії оцінювання вирішення клінічного ситуаційного завдання  
Під час оцінювання клінічного ситуаційного завдання відбувається оцінювання знань з 

теоретичного матеріалу та компетентністних вмінь щодо оцінювання впливу небезпечних 

чинників щодо ризику розвитку найпоширеніших захворювань, виявлення зв’язку 

патогенезу захворювань з клінічними проявами (проблемами пацієнтів) та результатами 

додаткових методів дослідження; встановлення медсестринського діагнозу, планування та 

реалізації медсестринського процесу; знань основних методів діагностики в клініці 

внутрішніх хвороб, використовування теоретичних знань та практичних умінь для 

виконання медсестринських втручань відповідно до клінічних протоколів та стандартів 

медсестринської діяльності. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час вирішення клінічного 

завдання складає 15 балів (табл. 5): 

1) оцінка стану та визначення проблем пацієнта - 5 балів; 

2) формулювання сестринського діагнозу – 5 балів; 

3) складання плану медсестринських втручань – 5 балів. 

Таблиця 5 

Критерії оцінювання клінічного ситуаційного завдання 

Оцінка Критерії Бали 

«відмінно» виставляється у випадку, коли студент за умовою клінічного 

завдання, вірно визначає пріоритетні та вторинні проблеми 

пацієнта, формулює методично правильно сестринський 

діагноз, ілюструючи відповіді знаннями захворювання 

внутрішніх органів; дає вичерпно точні та ясні відповіді без 

будь-яких навідних питань; послідовно точно та повно 

документує інформацію отриману в завданні у «Лист 

сестринської оцінки пацієнта». При плануванні 

медсестринської допомоги: виявляє пріоритети 

медсестринської допомоги, методично правильно визначає 

мету та цілі (короткострокові та довгострокові) та фактори їх 

реалізації (дія, критерії, умови); системно визначає категорії 

й об’єми медсестринських втручань, рівень потреби в них 

пацієнта; визначає орієнтири ефективності сестринського 

процесу. 

13-15 

балів 

«добре» виставляється за умови, коли студент в рамках клінічного 

завдання, добре визначає пріоритетні та вторинні проблеми 

пацієнта, формулює методично правильно сестринський 

діагноз, але з деякими неточностями; дає послідовні 

відповіді, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові 

питання студент відповідає без помилок; документує 

інформацію отриману в завданні у «Лист сестринської 

оцінки пацієнта». При плануванні медсестринської 

10-12 

балів 



 

 

 

 

4. Критерії оцінювання виконання практичного завдання 

Під час оцінювання виконання практичного завдання відбувається оцінювання 

компетентністних вмінь щодо планування і реалізації медсестринського процесу, та 

здійснення діагностичних втручань, оцінювання результатів і ефективності медсестринської 

допомоги, використовуючи стандарти та протоколи медсестринської діяльності. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час виконання 

практичного завдання складає 15 балів (табл. 6): 

1) підготовка до маніпуляції – 5 балів; 

2) демонстрація навички на муляжі – 5 балів; 

3) завершення процедури – 5 балів. 

Таблиця 6 

допомоги: виявляє пріоритети медсестринської допомоги, 

правильно визначає мету та цілі (короткострокові та 

довгострокові) та фактори їх реалізації (дія, критерії, умови) 

з деякими неточностями та не послідовно; визначає категорії 

й об’єми сестринських втручань, рівень потреби в них та 

ступінь самостійності пацієнта; визначає орієнтири 

ефективності сестринського процесу відчуваючи складнощі 

лише у найважчих випадках. 

«задовільно» Оцінка ставиться студентові на основі його знань з аналізу 

ситуаційного завдання при задовільному рівні його 

розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені 

(спрощені) завдання за допомогою навідних питань; 

документує інформацію отриману в завданні у «Лист 

сестринської оцінки пацієнта». При плануванні сестринської 

допомоги: відчуває складнощі у деталізації, послідовності 

медсестринської допомоги та обґрунтуванні орієнтирів 

ефективності медсестринського процесу. 

7-9 

балів 

«незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 
0 балів 

Оцінка Критерій Бали 

«відмінно» виставляється у випадку, коли студент правильно обговорює 

психологічну підготовку пацієнта, умови проведення процедури, 

особливості підготовки медичної сестри та пацієнта до маніпуляції; 

чітко визначає показання та протипоказання до процедури; готує 

необхідний інструментарій у повному обсязі для проведення навички; 

виконує практичну навичку методично послідовно без помилок, з 

дотриманням вимог інфекційної безпеки; обговорює завершення 

процедури відповідно до протоколу практичної діяльності медсестри. 

13-15 

балів 

«добре» виставляється у випадку, коли студент не повністю обговорює 

психологічну підготовку пацієнта та умов проведення процедури, 

особливості підготовки медичної сестри та пацієнта до маніпуляції; не 

чітко визначає показання та протипоказання до процедури; готує 

необхідний інструментарій у для проведення навички повному обсязі; 

виконує практичну навичку методично послідовно з несуттєвими 

недоліками, які студент самостійно виправляє під час виконання, з 

дотриманням вимог інфекційної безпеки; обговорює завершення 

процедури відповідно до протоколу практичної діяльності медсестри. 

10-12 

балів 

«задовільно» виставляється у випадку, коли студент виконує практичну навичку з 

недоліками, скоригованими викладачем; 
7-9 

балів 

«незадові-

льно» 

виставляється у випадку, коли студент не володіє достатніми знаннями 

і не може виконати практичну навичку. 
0 

балів 



 

 

 
Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, 

і підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав мінімально 50 балів 

(не менше 32 бали за усну відповідь або тестовий контроль, 7 балів за вирішення 

ситуаційного клінічного завдання, 7 балів за демонстрацію виконання практичної навички. 

Таблиця 7 

Схема розподілу балів при оцінюванні Модуль-контролю в балах ЕCTS  

Підсумковий модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

Усна відповідь (тестовий контроль), бали 45-50 40-44 32-39 0 

Вирішення ситуаційного клінічного 

завдання, бали 

13-15 10-13 7-10 0 

Демонстрація практичної навички, бали 13-15 10-13 7-10 0 

Межі підсумкового модульного контролю  

у балах та за традиційною шкалою  

71-80 60-70 46 -59 0 

Примітка. Виставлення балів обов’язково супроводжується оцінювальними 

судженнями. 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної  Ради можуть додаватися до кількості 

балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 

участь в конференціях з дисципліни серед ВНЗ України та інше.  

Загальна кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 4 змістових модулі 

з дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, 

конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями 

(табл. 5). 

Таблиця 8 

Оцінювання дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

Таблиця 9  

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  

Примітка Ці критерії також застосовують при визначенні оцінки за модуль за 

необхідності. 

Оцінка за 200-бальною шкалою 

Оцінка за 

чотирибальною 

шкалою 

від 180 до 200 балів «5» 

від 150 до 179 балів «4» 

від 149 до 70 балів  

(мінімальної кількості балів), яку повинен набрати студент 
«3» 

від 69 і менше кількості  балів, яку повинен набрати студент «2» 



 

 

 
ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

− Робоча програма 

− Навчальна програма 

− Підручники та навчальні посібники,  

- Конспект лекцій 

- Методичні вказівки та рекомендації до навчальної практики під керівництвом 

викладача, методичні рекомендації СПРС 

- Індивідуальні завдання 

- Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

- Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

- Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

- Ілюстративні матеріали 

- Каталоги ресурсів тощо 

- Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

- Тестові завдання для контролю змістових модулів 

- Клінічні ситуаційні завдання (типові та нетипові) для модульного контролю 

- Банк клінічних ситуаційних завдань 

- Банк алгоритмів практичних дій з виконання практичних навичок згідно протоколів 

практичної діяльності медсестри (фельдшера) 

- Робочі зошити 

- Навчальні таблиці 

- Методичні рекомендації «медстринська історія хвороби» 

 

Матеріальне забезпечення 

- Ноутбук 

- муляжі, фантоми, тренажери 

- медична апаратура та прилади 

- предмети догляду за пацієнтом 

- медичний інструментарій 

- медична документація 



 

 

 
ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Дайте визначення понять “реабілітація”, “відновне лікування”. 

2. Вкажіть основну мету реабілітації в медицині. 

3. Організація управління системою медичної та соціальної реабілітації в Україні. 

4. Дайте характеристику соціальної реабілітації, її завдання та складові, державні 

заклади та громадські організації, які причетні до соціальної реабілітації. 

5. Вкажіть лікувально-профілактичні установи, які здійснюють медико-соціальну 

реабілітацію пацієнтів та інвалідів. 

6. Вкажіть медико-соціальні експертні комісії, їх рівні, завдання та функції. 

7. Охарактеризуйте етапи реабілітації. 

8. Дайте характеристику основним видам реабілітації. 

9. Вкажіть основну мету медичної реабілітації. 

10. Вкажіть основну мету психологічної реабілітації пацієнтів та осіб з особливими 

потребами. 

11. Охарактеризуйте основну мету професійної реабілітації пацієнтів та осіб з 

особливими потребами.. 

12. Охарактеризуйте роль працетерапії у відновленні здоров’я пацієнта. 

13. Вкажіть варіанти професійної реабілітації. 

14. Вкажіть комплекси реабілітаційних заходів, які використовуються на етапах 

реабілітації при різних захворюваннях. 

15. Назвіть критерії відбору осіб для медико-соціальної реабілітації. 

16. Вкажіть індивідуальну програму реабілітації, її зміст, завдання. 

17. Вимоги до кабінету фізіотерапії. 

18. Техніка безпеки під час роботи у фізіотерапевтичному кабінеті. 

19. Обов’язки медсестри фізіотерапевтичного кабінету. 

20. Види струмів, які застосовують для електролікування. 

21. Вид струму, який використовують для електрофорезу та гальванізації. 

22. Назвіть апарати для гальванізації, види та вимоги до гідрофільних прокладок та 

електродів. 

23. Вкажіть методики проведення гальванізації. 

24. Проведіть рзрахунок величини струму під час проведення гальванізації. 

25. Проведіть розрахунок витрат медикаментів під час проведення електрофорезу. 

26. Вкажіть ускладнення, що виникають під час гальванізації та електрофорезу, причини, 

допомога. 

27. Назвіть показання та протипоказання до гальванізації та електрофорезу. 

28. Охарактеризуйте особливості проведення гальванізації та електрофорезу в дітей. 

29. Охарактеризуйте імпульсні струми низької частоти, низької напруги. 

30. Вкажіть види імпульсних струмів. 

31. Вкажіть особливості будови електродів для електросну. Методика проведення. 

32. Вкажіть вимоги до кабінету електросну. 

33. Назвіть показання та протипоказання до електросну. 

34. Дайте характеристику електродіагностиці та електростимуляції. Апарати для 

електростимуляції. 

35. Вкажіть види електродів, що застосовуються для електростимуляції. 

36. Охарактеризуйте методику проведення електростимуляції. 

37. Дайте характеристику діадинамічним струмам та їх модуляціям. 

38. Вкажіть види електродів, що застосовуються для діадинамотерапії, апарати для 

діадинамотерапії. 

39. Вкажіть методику проведення діадинамотерапії, дозування величини струму. 

40. Вкажіть особливості синусоїдальних імпульсних струмів. 

41. Вкажіть апарати для ампліпульстерапії, електроди, методики розміщення електродів. 

42. Охарактеризуйте методику ампліпульстерапії, дозування. 



 

 

 
43. Вкажіть апарати для франклінізації, техніку, методику проведення процедури. 

44. Вкажіть механізм дії індуктотермії. 

45. Охарактеризуйте методики проведення індуктотермії індуктором-диском та 

індуктором-кабелем. 

46. Назвіть показання та протипоказання до індуктотермії. 

47. Охарактеризуйте механізм дії струмів Дарсонваля, характеристика струмів. 

48. Назвіть апарати для дарсонвалізації, особливості будови електродів для 

дарсонвалізації. 

49. Охарактеризуйте метод лікування — ультратонтерапія. Дайте характеристику 

струмів. 

50. Вкажіть методику проведення дарсонвалізації, дозування. Показання та 

протипоказання для проведення. 

51. Вкажіть фізіологічну і лікувальну дію УВЧ-терапії. Конденсаторні пластини. 

52. Охарактеризуйте повітряний простір, його значення. Дозування УВЧ-терапії. 

53. Вкажіть особливості проведення УВЧ дітям. 

54. Назвіть показання та протипоказання для проведення УВЧ. 

55. Охарактеризуйте методику проведення мікрохвильової терапії, дозування. Апарати. 

56. Назвіть показання та протипоказання до мікрохвильової терапії. 

57. Дайте фізичну характеристику ультразвуку, механізм його терапевтичної дії. 

58. Вкажіть методики визначення наявності ультразвукових коливань у випромінювачі. 

59. Методика проведення магнітотерапії, дозування. 

60. Методика проведення ультразвукової терапії, дозування. 

61. Назвіть показання та протипоказання до проведення ультразвукової терапії. 

62. Дайте характеристику інгаляційній терапії. Аерозольтерапія, лікувальні суміші, що 

застосовуються для інгаляцій. 

63. Вкажіть фізіологічну дію інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового 

випромінювання. 

64. Охарактеризуйте значення біодози, її значення. 

65. Вкажіть схему ультрафіолетового опромінювання. 

66. Вкажіть ускладнення, що виникають при УФ-опромінюванні, причини. 

67. Вкажіть варіанти місцевого опромінювання. 

68. Охарактеризуйте види фізіопрофілактики. 

69. Дайте характеристику лазеротерапії, показання, протипоказання. 

70. Вкажіть фізіологічну дію теплолікувальних середовищ. 

71. Дайте загальна характеристика водолікувальних процедур і пелоїдотерапії. 

72. Вкажіть класифікацію водолікувальних процедур. 

73. Вкажіть класифікацію ванн за складом, температурою, тривалістю. 

74. Вкажіть класифікацію душів за тиском, температурою, формою струменя. 

75. Вкажіть класифікацію лікувальних грязей. 

76. Вкажіть правила зберігання, регенерацію, нагрівання лікувальних грязей. 

77. Охарактеризуйте механізм дії парафіно- та озокеритолікування. 

78. Вкажіть методики лікування глиною, піском. 

79. Вкажіть методики парафіно- та озокеритолікування. 

80. Дайте визначення курорту, санаторію, їх класифікація. 

81. Охарактеризуйте принципи лікування на курортах, показання, протипоказання. 

82. Вкажіть вплив фізичних вправ на організм людини. 

83. Назвіть форми та засоби лікувальної фізкультури. 

84. Назвіть основні завдання медичного контролю. 

85. Вкажіть основні антропометричні вимірювання та функціональні проби. 

86. Обгрунтуйте застосування коригувальних вправ при сколіозі. 

87. Вкажіть особливості ЛФК при травмах опорно-рухового апарату. 

88. Охарактеризуйте дихальні вправи, їх роль при захворюваннях органів дихання. 

89. Вкажіть дію масажу на органи і системи. 



 

 

 
90. Вкажіть види масажу. Класифікація прийомів класичного масажу за методом 

Вербова. 

91. Особливості масажу на різних ділянках тіла. 

92. Охарактеризуйте cанітарно-освітн. роботу з пацієнтами стосовно проведення 

соціальної, психологічної, професійної та педагогічної реабілітації. 

93. Вкажіть правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, 

особистої гігієни під час роботи з апаратурою та відпускання процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ХV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

1. Визначати період перебігу захворювання. 

2. Визначати етапи медико-соціальної реабілітації пацієнта. 

3. Виконувати етапи медсестринського процесу при конкретному захворюванні. 

4. Оформляти індивідуальну карту пацієнта та відповідну документацію для 

скерування на МСЕК, до відділення соціального захисту. 

5. Проводити медсестринське обстеження та медсестринську діагностику пацієнта 

терапевтичного, хірургічного, неврологічного, педіатричного та геріатричного 

профілю. 

6. Складати комплекс реабілітаційних заходів залежно від профілю, перебігу, періоду 

захворювання чи травми. 

7. Оцінювати стан здоров’я пацієнта для призначення електропроцедур як 

реабілітаційного чинника. 

8. Ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення фізіотерапевтичних 

процедур. 

9. Надавати першу медичну допомогу при ураженні електричним струмом. 

10. Проводити: 

 повздовжню гальванізацію хребта; 

 гальванізацію та електрофорез (за Вермелем); 

 гальванізацію та електрофорез комірцевої ділянки (за методом Щербака); 

 гальванізацію та електрофорез слизової оболонки носа (за методами Кассіля і 

Гращенкова). 

11. Проводити електрофорез та гальванізацію суглобів, грудної клітки, внутрішніх 

органів під керівництвом викладача. 

12. Підготувати прокладки, розмістити та закріпити електроди для електросну під 

керівництвом викладача. 

13. Проводити електросон, діадинамотерапію, ампліпульстерапію під керівництвом 

викладача. 

14. Проводити дарсонвалізацію різними методиками (контактною, дистанційною). 

15. Проводити дарсонвалізацію обличчя, комірцевої ділянки (обробити електроди перед 

та після процедури) під керівництвом викладача. 

16. Проводити УВЧ-терапію при риніті, захворюваннях придаткових пазух носа 

(гаймориті, синуситі), бронхіті під керівництвом викладача. 

17. Проводити індуктотермію на ділянку нирок, нижні кінцівки. 

18. Проводити ультразвукову терапію при попереково-крижовому радикуліті, артрозі 

колінного суглоба, п’ятковій шпорі під керівництвом викладача.  

19. Визначати біодозу для проведення ультрафіолетового опромінення. 

20. Проводити місцеве та загальне опромінення ультрафіолетовими променями під 

керівництвом викладача. 

21. Проводити опромінення інфрачервоними променями лампою “Солюкс” під 

керівництвом викладача. 

22. Проводити обстеження пацієнта для визначення показань та протипоказань до 

гідропатичних процедур, пелоїдотерапії під керівництвом викладача. 

23. Проводити обливання, обтирання, укутування, ванни, душі під керівництвом 

викладача. 

24. Проводити грязе-, парафіно-, озокеритолікування під керівництвом викладача. 

25. Проводити антропометричні вимірювання. 

26. Складати комплекси вправ залежно від захворювання та ступеня втрати 

функціональної здатності. 

27. Проводити комплекс лікувальної фізкультури з пацієнтом, оцінювати його реакцію 

на навантаження. 

28. Проводити масаж при різних захворюваннях під керівництвом викладача. 



 

 

 
29. Проводити медсестринське обстеження та медсестринську діагностику для 

визначення методів соціальної, психологічної, професійної, педагогічної реабілітації. 

30. Виконувати обов’язки медичної сестри реабілітаційного відділення всіх рівнів та 

профілів. 

31. Проводити санітарно-освітню роботу в реабілітаційному відділенні та з окремими 

пацієнтами, їх рідними та близькими. 

32. Дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, 

особистої гігієни під час роботи з апаратурою та відпускання процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ХVІ. ПЕРЕЛІК ОСНАЩЕННЯ 

 

№ зп Назва оснащення  Застосування  

1 Апарат  “Поток-1” Прилад для проведення гальванізації та 

медикаментозного електрофорезу  

2 Гідрофільні прокладки Для накладання електродів 

3 бинти, бинти еластичні, бинти 

гумові, мішечки з піском 

Для фіксації електродів 

4 Апарат  «Стимул-1», 

«Амплипульс-3», 

Для проведення електростимуляції 

5 Апарат «Іскра-1», Для проведення дарсонвалізації 

6 Апарат УЗТ - 101 Прилад для проведення ультразвукової 

терапії 

7 Кишеньковий інгалятор Медичний пристрій, який вводить ліки 

безпосередньо у легені. 

8 Інгалятор (небулайзер) Пристрій для інгаляцій 

9 Лампа Мініна Прилад для проведення інфрачервоного 

опромінення 

10 Опромінювач ртутно-

кварцевий УГН-01М 

Прилад для проведення ультрафіолетового 

опромінення 

11 Біодозиметр Горбачова Прилад для визначення біодози при 

ультрафіолетовому випромінюванні 

12 Захисні окуляри Пристрій для захисту органів зору від 

потрапляння в очі шкідливого випрмінювання 

13 Міхур для льоду Гумова ємність з широким горлом та 

кришкою, куди закладають шматки льоду, 

для звуження кровоносних судин та зупинки 

кровотечі. 

14 Грілка гумова  Гумовий контейнер для заповнення гарячою 

водою для зігрівання частини тіла сухим 

теплом 

15   

16 Набір для зігрівального 

компресу 

Спеціальна пов’язка з лікувальною метою, що 

складається 4з 4-х шарів (серветка змочена 

лікарським засобом, компресний папір, вата, 

бинт) 

17 Кружка металева Допоміжний засіб під час проведення 

гігієнічних  та ін. процедур.  

18 Дозатор для мила та 

антисептиків 

Пристрій для зберігання рідкого мила та 

антисептиків з подальшим його 

використанням. 

19 Простирадло одноразове Гігієнічний засіб 

20 Рукавички гумові  нестерильні  Одноразовий медичний виріб (з гуми, 

латексу, вінілу чи нітрилу), з метою захисту 

медичного персоналу та пацієнтів. 

21 Рушник  Застосовують як допоміжний засіб під час 

процедур (гігієни  тіла, постановці грілки чи 

міхура для льоду тощо) 

22 Секундомір,  Прилад для визначення частоти дихання, 

серцебиття, пульсу 

23 Динамометр Прилад для вимірювання сили м’язів 

24 Кутомір Прилад для вимірювання об’єму рухів в 



 

 

 
суглобах 

25 Сантиметрова стрічка Прилад для вимірювання окружностей тіла 

(грудної клітки, кінцівок) 

26 Термометр медичний у 

ємності 

Прилад для вимірювання температури тіла 

через перетворення тепла у покази або 

сигнали. 

27 Тонометр Прилад для вимірювання артеріального тиску 

28 Фонендоскоп Прилад для вислуховування шумів 

внутрішніх органів (легенів, серця, судин, 

кишечника) 

29 Ваги медичні з ростоміром Прилад для вимірювання маси тіла та зросту 

30 Масажна кушетка Застосовується для проведення масажу 

31 Дозатор ля мила та 

антисептиків 

Пристрій для зберігання рідкого мила та 

антисептиків з подальшим його 

використанням. 

32 Простирадло одноразове Гігієнічний засіб 

33 Рукавички гумові  нестерильні  Одноразовий медичний виріб (з гуми, 

латексу, вінілу чи нітрилу), з метою захисту 

медичного персоналу та пацієнтів. 

34 Лікарські засоби  Для проведення медикаментозного 

електрофорезу, іонофорезу, інголяцій 

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

невідкладної допомоги при зомлінні. 

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

37 Sol. Spiritiaethylici 98% 200 ml Для дезінфекції інструментів 

38 Лікарські засоби  «Буферні розчини», 

39 Присипка  Не дозований порошок, що застосовують для 

зовнішнього застосування 

40 Масажний крем М’яка форма ліків – для проведення масажу 

41 Corvaldin 100 ml Седативний засіб 

42 Первинна облікова медична 

документація 

Журнал регістрації пацієнтів 

43 Медична карта стаціонарного 

хворого 

Облікова форма 003-1⁄о 

44 Карта пацієнта 

фізіотерапевтичного 

відділення 

Облікова форма 044/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ХVІІ. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 
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