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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Медсестринство в косметології 
(назва навчальної дисципліни) 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Вибіркова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 МЕДСЕСТРИНСТВО   

 

Термін навчання 

 1 рік 10 місяців. 

Змістових модулів –4 
        Курс  підготовки  

1 

Семестр 

2 
Загальна кількість годин 

– 90  

Лекції 

20 

Кількість аудиторних 

годин – 62 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Навчальна практика під 

керівництвом викладача 

44 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 26 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

26 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю:  

залік 

Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



 

 

 

 

І. ВСТУП 

 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Медсестринство в косметології» 

складена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 

року № 1344 та освітньо-професійної програми, затвердженої у коледжі на засіданні 

Педагогічної ради від 31.08. 2020 р. протокол №1. Ця програма розрахована на 90 годин (3 

кредити), з яких лекцій – 20 годин, навчальної практики під керівництвом викладача – 44 

години, самостійної роботи студентів – 26 годин.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни:   

1. Мета навчальної дисципліни.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Медсестринство в косметології» є 

формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та набуття практичних навичок 

щодо основних принципів обґрунтування раціонального й безпечного щодо здоров’я 

людини застосування косметичних засобів і процедур з метою лікувально-профілактичного 

догляду й корекції косметичних недоліків шкіри та її придатків. Вивчення дисципліни 

передбачає ознайомлення із захворюваннями внутрішніх органів, які викликають зміни 

шкіри, з підходами і принципами складання раціональних схем догляду за шкірою та її 

придатками та корекції косметичних недоліків з використанням косметичних засобів і 

методів. 

 

2. Основні завдання навчальної дисципліни, спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Медсестринство в косметології» є:  

- удосконалення та систематизація навиків проведення медсестринського процесу, 

надання медикаментозної та невідкладної допомоги при алергічних реакціях, проведення 

профілактичних заходів; 

- набуття практичних навичок, які ґрунтуються на знаннях засобів та методів 

дезінфекції, утилізації відходів, що дозволить майбутнім фахівцям на високому рівні 

виконувати свої професійні обов'язки. 

 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні результати 

навчання ОКР молодших спеціалістів за галуззю знань 22 Охорона здоров’я: «Обстеження 

та оцінка стану здоров’я людини», «Сестринська справа», «Анатомія», «Фізіологія», 

«Патоморфологія та патфізіологія», «Мікробіологія», «Медсестринські теорії та процес».  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 05. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності 

Мати глибокі знання із 

структури професійної 

діяльності. 

Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує постійного 

оновлення та інтеграції знань. 

Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

професійний розвиток, 

здатність до подальшого 

професійного навчання з 

високим рівнем 

автономності. 

ЗК 06. Здатність 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово 

Мати досконалі знання 

державної мови 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово 

Використовувати при фаховому 

та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову. 

Нести відповідальність за 

вільне володіння державною 

мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ЗК 10. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 
Знати тактики та стратегії 

спілкування, закони та 

способи комунікативної 

поведінки 

Вміти приймати обґрунтоване 

рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної командної 

роботи 

Використовувати стратегії 

спілкування та навички 

міжособистісної взаємодії 

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 

комунікації 

ЗК 11. Здатність працювати в 

команді 
Знати тактики та стратегії 

спілкування, закони та 

Вміти обирати способи та стратегії 

спілкування для забезпечення 

Використовувати стратегії 

спілкування 

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 



 

 

 

 

способи комунікативної 

поведінки. 

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 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 1. Здатність 

застосовувати професійні та 

правові стандарти в 

повсякденній 

медсестринській практиці  

 

Мати спеціальні знання про 

професійні стандарти надання 

медичної допомоги 

медичними сестрами та про 

основні законодавчі та правові 

документи,  які 

регламентують роботу 

медичних сестер.  

Вміти застосовувати професійні 

стандарти надання медичної 

допомоги в повсякденній практиці. 

Здатність аргументувати свою 

професійну діяльність по 

відношенню до пацієнтів, їх 

оточення, колег з точки зору 

професійних та правових 

стандартів 

Постійно вдосконалювати 

свої навички та створювати 

локальні протоколи 

діяльності, виходячи з 

діючих стандартів та 

нормативної бази МОЗ 

України  

СК 2. Здатність розпізнавати 

й інтерпретувати ознаки 

здоров’я і його змін, хвороби 

чи інвалідності 

(оцінка/діагноз), обмежень 

можливості повноцінної 

життєдіяльності і визначати 

проблеми пацієнтів при 

різних захворюваннях та 

станах 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

знати методики та стандартні 

схеми опитування та 

фізикального обстеження 

пацієнта. 

Вміти провести бесіду з пацієнтом 

(у т.ч з дитиною), на підставі 

алгоритмів та стандартів, 

використовуючи стандартні 

методики провести фізикальне 

обстеження пацієнта. Вміти 

обстежити психомоторний та 

фізичний розвиток дитини Вміти 

оцінити стан здоров’я людини (у 

т.ч. дитини). 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію при 

спілкуванні з пацієнтом. 

Вносити інформацію про стан 

здоров’я людини, дитини або 

внутрішньоутробний розвиток 

плоду до відповідної медичної 

документації 

Нести відповідальність за 

якісний збір інформації на 

підставі співбесіди, 

опитування, огляду, 

пальпації, перкусії, 

аускультації органів та 

систем та за своєчасне 

оцінювання стану здоров’я 

людини, психомоторного та 

фізичного розвитку дитини,  

внутрішньоутробного 

розвитку плоду та за 

прийняття відповідних дій 

СК 3. Задоволення потреб 

пацієнта/клієнта протягом 

різних періодів усього життя 

(включаючи процес 

вмирання) шляхом 

планування, допомоги і 

виконання медсестринських 

втручань, оцінки та корекції 

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, 

вараховуючи особливості різних 

періодів життя.  Вміти оцінювати та 

Здатніть комунікувати з різними 

людьми, дотичними до догляду 

та опіки над 

пацієнтами/клієнтами; 

створювати сприятливий 

мікроклімат при здійсненні мед 

сестринських втручань 

Нести відповідальність за 

своєчасність та правильність 

виконання самостійних 

медсестринських втручань 



 

 

 

 

індивідуальних планів 

догляду, створених у 

співпраці з 

пацієнтом/клієнтом, 

особами, що доглядають, 

членами сім’ї та іншими 

медичними і соціальними 

працівниками  

 

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. 

СК 4. Застосовування 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для 

забезпечення 

пацієнтові/клієнтові гідного 

ставлення, 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту 

його прав, фізичних, 

психологічних та духовних 

потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної 

та неосудної поведінки  

Мати спеціальні знання про 

гідне ставлення до 

пацієнта/клієнта, вимоги щодо 

забезпечення 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту 

його прав, фізичних, 

психологічних та духовних 

потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної 

та неосудної поведінки.  

 

Вміти забезпечувати 

пацієнту/клієнту при виконанні 

медсестринських втручань та дій 

приватність/інтимність/, 

конфіденційність, захист його прав. 

Вміти задовольняти  фізичні, 

психологічні та духовні потреби 

пацієнта/клієнта на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки.  

 

 

Підтримувати 

конфіденційність, захист прав 

пацієнта/клієнта при 

задоволенні його потреб, при 

цьому звертаючи увагу 

оточення на дотримання цих 

вимог 

Самостійне і відповідальне 

виконання доручених мед 

сестринських втручань з 

дотриманням 

конфіденційності та прав 

пацієнта/клієнта 

СК 5. Здатність ефективно 

застосовувати сукупність 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для 

забезпечення догляду на 

основі холістичного 

(цілісного) підходу, 

враховуючи задоволення 

потреб пацієнта у комфорті, 

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 6. Здатність ефективно 

застосовувати сукупність 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій при оцінці 

функціонального стану 

пацієнтів/клієнтів, 

підготовці їх до 

діагностичних досліджень та 

заборі біологічного 

матеріалу для лабораторних 

досліджень 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

стандартні методики 

проведення лабораторних та 

інструментальних досліджень 

(за списком 4). 

Вміти аналізувати результати 

лабораторних та інструментальних 

досліджень та на їх підставі оцінити 

інформацію щодо діагнозу хворого 

(за списком 4) 

Формувати та донести до 

пацієнта та фахівців висновки 

щодо необхідного переліку 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

(за списком 4).    

Нести відповідальність 

щодоцінювання результатів 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень 

СК 7. Збереження власного 

здоров’я фахівця при 

здійсненні догляду, 

виконанні маніпуляцій та 

процедур, при переміщенні і 

транспортуванні 

пацієнта/клієнта  

 

Мати спеціальні знання про 

правила асептики, 

антисептики та інфекційної 

безпеки, при здійсненні 

догляду, виконанні 

маніпуляцій та процедур, при 

переміщенні та 

транспортуванні 

пацієнта/клієнта.  

Вміти дотримуватись правил 

асептики, антисептики та 

інфекційної безпеки при здійсненні 

догляду за пацієнтом, виконанні 

маніпуляцій та процедур, при 

різних видах переміщення та 

транспортування пацієнта/клієнта.  

Здатність комунікативно 

залучати оточення 

пацієнта/клієнта, медичних 

працівників для вирішення 

завдань інфекційної безпеки, 

здійснення його переміщення та 

транспортування  

 

Нести персональну 

відповідальність за 

дотримання інфекційної 

безпеки в закладі охорони 

здоров’я, домашніх умовах, 

за безпечне переміщення та 

транспортування 

пацієнта/клієнта 

СК 8. Профілактична 

діяльність медичної сестри, 

направлена на збереження і 

зміцнення здоров’я, 

попередження захворювань 

й інформування та навчання 

пацієнта та членів його 

родини 

Мати спеціальні знання про 

стандарти якості надання 

медичної допомоги 

медичними сестрами, методи 

профілактики різних 

захворювань, об’єм і  методи 

інформування та навчання 

пацієнта та членів його родини 

при різних захворюваннях.  

 

Вміти проводити профілактичні 

заходи, спрямовані на збереження і 

зміцнення здоров’я пацієнта та 

профілактику захворювань.  Вміти 

інформувати пацієнта про ці заходи 

та ефективно навчати пацієнта і 

членів його родини (оточення) 

принципам здорового способу 

життя та профілактики різних 

захворювань.  

Залучення до даного виду 

діяльності компетентних 

фахівців профілактичної 

медицини, забезпечення 

навчання пацієнта та його 

оточення методам запобігання 

поширення хвороб, заходам 

реабілітації  

 

Вміти самостійно 

виконувати плани 

попередження захворювань 

та відповідати за їх якість та 

своєчасність 



 

 

 

 

СК 13. Здатність виявляти 

зв’язок клінічних проявів 

захворювань з результатами 

додаткових методів 

дослідження  

 

Знати: - клінічні прояви 

захворювань; - дані 

додаткових методів 

досліджень при різній 

патології.  

 

Вміти: - використовувати основні 

методи медсестринського 

обстеження пацієнтів різного 

профілю; - інтерпретувати 

результати додаткових методів 

дослідження; - обґрунтовувати 

призначення етіотропної, 

патогенетичної та симптоматичної 

терапії.  

Дотримання етичних принципів 

та деонтологічних норм у 

спілкуванні з пацієнтами та їх 

оточенням з метою отримання 

згоди для проведення 

досліджень та виконання 

призначень лікаря  

 

Здатність самостійно робити 

виважені висновки та 

обґрунтовані судження 

відповідно до результатів 

дослідження пацієнта 

СК 14. Здатність 

організовувати та надавати 

невідкладну допомогу при 

різних гострих станах  

 

Знати - організацію медичної 

допомоги та особливості 

роботи медичної сестри у 

відділеннях інтенсивної 

терапії та реанімаційному 

відділенні; - надання 

невідкладної допомоги при 

різних видах гострих та 

термінальних станів. 

Вміти:- організовувати медичну 

допомогу у відділеннях інтенсивної 

терапії та реанімаційному 

відділенні; - надавати невідкладну 

допомогу при гострих та 

термінальних станах; - виконувати 

реанімаційні заходи; - 

застосовувати сучасні інфузійні 

розчини відповідно до 

нормативнодирективних 

документів МОЗ України. 

Володіти навичками 

психотерапії в спілкуванні з 

пацієнтами та їх оточенням 

Швидко орієнтуватися в 

ситуації, диференційовано 

підходити до етапності 

надання медичної допомоги 

при гострих станах 

СК 15 Здатність 

організовувати та надавати 

невідкладну 

допомогу в надзвичайних 

ситуаціях у мирний та 

воєнний час 

Знати: 

- етапи та зміст тактичної 

медицини; 

обсяги та послідовність 

надання військово-медичної 

допомоги. 

Вміти: 

- проводити медичне 

сортування поранених та 

потерпілих; 

- транспортувати пацієнтів при 

термінальних станах, пораненнях, 

травмах та ушкодженнях з місць 

катастроф та бойових дій; 

надавати невідкладну допомогу 

потерпілому в залежності від суті 

ушкодження 

Володіти навичками 

психотерапії в спілкуванні з 

Пораненими та покаліченими. 

Відповідальність за 

правильність сортування та 

надання оптимальної 

медичної допомоги 

пораненим та покаліченим. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ІІІ. ПРОГРАМНІ  РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною 

програмою «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 223 Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після 

завершення вивчення дисципліни «Медсестринство в косметології» 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 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального стану організму, особистої 

гігієни, харчування пацієнта. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого 

догляду відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства. 

ПРН 11. Інтерпретувати та враховувати у клінічній практиці особливості клінічної 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських 

засобів. 

ПРН 12. Виписувати, зберігати та використовувати основні параметри 

фармакокінетики фармакологічних засобів з метою їх раціонального призначення. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва змістових модулів та тем Кількість годин 

Усього  Лекції  Навчальна 

практика 

СРС 

Змістовий модуль 1. Інфекційна безпека в косметології 

Тема 1. Інфекційна безпека в косметології. Основи 

програми інфекційної безпеки. 

4 2 2 - 

Тема 2. Профілактична дезінфекція приміщення та 

обладнання, правила безпеки при використанні 

дезінфікуючих засобів. Гігієнічна обробка рук 

персоналу косметологічної клініки. Алгоритм 

обробки рук шкірними антисептиками. Правила 

використання медичних рукавичок. 

10 2 4 4 

Тема 3. Деконтамінація інструментарію в умовах 

косметологічної клініки: правила дезінфекції 

методом замочування, стерилізація. Програма 

деконтамінації в умовах косметологічної клініки. 

8 2 4 2 

Тема 4. Дезінфекція та утилізація відходів в 

косметології. 

8 2 4 2 

Всього ЗМ 1 30 8 14 8 

Змістовий модуль 2. Правила техніки безпеки в косметології 

Тема 5. Методика постановки азопірамової проби. 4 - 2 2 

Тема 6. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори. 

Вимоги безпеки перед початком роботи, під час 

роботи та по закінченню роботи медичної сестри з 

косметології. 

4 2 2 - 

Тема 7. Вимоги до оснащення та обладнання 

косметологічного кабінету. 

4 - 2 2 

Тема 8. Косметологічне обладнання, 

інструментарій. 

4 - 2 2 

Тема 9. Технологічне обладнання та ведення 

документації в косметології. 

4 - 2 2 

Всього ЗМ 2 20 2 10 8 

Змістовий модуль 3. Невідкладні стани в косметології 

Тема 10. Заходи при виникненні аварійних 

ситуацій.  

6 - 4 2 

Тема 11. Алергічні реакції, алергічний риніт, 

кон’юнктивіт, алергічний дерматит повік, 

кропивниця. 

4 2 2 - 

Тема 12. Набряк Квінке, напад бронхіальної астми. 

Заходи з профілактики алергічних реакцій в роботі 

медичної сестри з косметології. 

6 2 2 2 

Тема 13. Гіпертонічний криз, непритомність, напад 

стенокардії. Заходи з профілактики  виникнення 

гіпертонічного кризу в роботі медичної сестри з 

косметології. 

6 2 2 2 

Тема 14. Опіки: термічні, хімічні, електротравма. 4 2 2 - 

Тема 15. Долікарська допомога при невідкладних 

станах в косметології. Аптечка для надання 

долікарської допомоги. Тестові завдання. 

4 - 2 2 



 

 

 

 

Всього ЗМ 3 30 8 14 8 

Змістовий модуль 4. Психологія спілкування в косметології 

Тема 16. Професійна етика та психологія 

спілкування з пацієнтом/клієнтом. Тестові 

завдання. 

6 2 4 - 

Тема 17. Задачі з конфліктології в косметології. 4 - 2 2 

Всього ЗМ 4 10 2 6 2 

Усього М1:  90 20 44 26 

 

  



 

 

 

 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 
№ 

з/п 
Теми лекцій 

Кількість 

годин 

Модуль 1. Медсестринство в косметології 

Змістовий модуль 1. Інфекційна безпека в косметології 

1 Інфекційна безпека в косметології. Основи програми інфекційної 

безпеки. 

2 

2 Профілактична дезінфекція приміщення та обладнання, правила 

безпеки при використанні дезинфікуючих засобів. Гігієнічна обробка 

рук персоналу косметологічної клініки. Алгоритм обробки рук 

шкірними антисептиками. Правила використання медичних 

рукавичок. 

2 

3 Деконтамінація інструментарію в умовах косметологічної клініки: 

правила дезінфекції методом замочування, стерилізація. Програма 

деконтамінації в умовах косметологічної клініки. 

2 

4 Дезінфекція та утилізація відходів в косметології. 2 

Усього змістовий модуль 1 8 

Змістовий модуль 2. Правила техніки безпеки в косметології 

5 Шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Вимоги безпеки перед 

початком роботи, під час та після закінчення роботи медичної сестри 

з косметології. 

2 

Усього змістовий модуль 2 2 

Змістовий модуль 3. Невідкладні стани в косметології 

6 Алергічні реакції, алергічний риніт, кон’юнктивіт, алергічний 

дерматит повік, кропивниця. 

2 

7 Набряк Квінке, напад бронхіальної астми. Заходи з профілактики 

алергічних реакцій в роботі медичної сестри з косметології. 

2 

8 Гіпертонічний криз, непритомність, напад стенокардії. Заходи з 

профілактики виникнення гіпертонічного кризу в роботі медичної 

сестри з косметології. 

2 

9 Опіки: термічні, хімічні, електротравма. 2 

Усього змістовий модуль 3 8 

Змістовий модуль 4. Психологія спілкування в косметології 

10 Професійна етика та психологія спілкування з пацієнтом/клієнтом.  2 

Усього змістовий модуль 4 2 

Усього за курс навчання: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

 

№ 

з/п 

Навчальна практика Кількість 

годин 

Модуль 1. Медсестринство в косметології 

Змістовий модуль 1. Інфекційна безпека в косметології 

1. Інфекційна безпека в косметології. Основи програми інфекційної 

безпеки. 
2 

2. Профілактична дезінфекція приміщення та обладнання, правила 

безпеки при використанні дезінфікуючих засобів.  

2 

3. Гігієнічна обробка рук персоналу косметологічної клініки. 

Алгоритм обробки рук шкірними антисептиками. Правила 

використання медичних рукавичок. 

2 

4. Деконтамінація інструментарію в умовах косметологічної 

клініки: правила дезінфекції методом замочування, стерилізація.  

2 

5. Програма деконтамінації в умовах косметологічної клініки. 2 

6. Дезінфекція та утилізація відходів в косметології. 2 

7. Класи відходів в косметології. 2 

 Усього змістовий модуль 1  14 

Змістовий модуль 2. Правила техніки безпеки в косметології 

8. Методика постановки азопірамової проби. Тестові завдання. 2 

9. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Вимоги безпеки 

перед початком роботи, під час та після закінчення роботи 

медичної сестри з косметології. 

2 

10. Вимоги до оснащення та обладнання косметологічного кабінету. 2 

11. Косметологічне обладнання, інструментарій. 2 

12. Технологічне обладнання та ведення документації в косметології. 2 

 Усього змістовий модуль 2 10 

Змістовий модуль 3. Невідкладні стани в косметології 

13. Заходи при виникненні аварійних ситуацій.  2 

14. Алергічні реакції, алергічний риніт, кон’юнктивіт, алергічний 

дерматит повік, кропивниця. 

2 

15. Набряк Квінке, напад бронхіальної астми. Заходи з профілактики 

алергічних реакцій в роботі медичної сестри з косметології. 

2 

16. Гіпертонічний криз, непритомність, напад стенокардії.  2 

17. Заходи з профілактики виникнення гіпертонічного кризу в роботі 

медичної сестри з косметології. 

2 

18. Опіки: термічні, хімічні, електротравма. 2 

19. Долікарська допомога при невідкладних станах в косметології. 

Аптечка для надання долікарської допомоги. Тестові завдання. 

2 

 Усього змістовий модуль 3 14 

Змістовий модуль 4. Психологія спілкування в косметології 

20. Професійна етика та психологія спілкування з 

пацієнтом/клієнтом. 

2 

21. Психологія спілкування зі складними пацієнтами. 2 



 

 

 

 

22. Задачі з конфліктології в косметології. 2 

 Усього змістовий модуль 4 6 

 Усього за курс навчання: 44 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ 

 ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Місце контролю 

1. Гігієнічна обробка рук персоналу 

косметологічної клініки. 

2 Навч. практика 

під керівництвом 

викладача №3 

2 Алгоритм обробки рук шкірними антисептиками. 

Правила використання медичних рукавичок. 

2 НППКВ №3 

3 Програма деконтамінації в умовах 

косметологічної клініки. 

2 НППКВ №5 

4 Дезінфекція та утилізація відходів в косметології. 2 НППКВ №6 

5 Методика постановки азопірамової проби. 2 НППКВ №8 

6 Вимоги до оснащення та обладнання 

косметологічного кабінету. 

2 НППКВ №10 

7 Косметологічне обладнання, інструментарій. 2 НППКВ №11 

8 Технологічне обладнання та ведення 

документації в косметології. 

2 НППКВ №12 

9 Заходи при виникненні аварійних ситуацій. 2 НППКВ №13 

10 Набряк Квінке, напад бронхіальної астми. Заходи 

з профілактики алергічних реакцій в роботі 

медичної сестри з косметології. 

2 НППКВ №15 

11 Гіпертонічний криз, непритомність, напад 

стенокардії. Заходи з профілактики виникнення 

гіпертонічного кризу в роботі медичної сестри з 

косметології. 

2 НППКВ №16, 17 

12 Долікарська допомога при невідкладних станах в 

косметології. Аптечка для надання долікарської 

допомоги. 

2 НППКВ №19 

13 Задачі з конфліктології в косметології. 2 НППКВ №22 

Всього 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VІIІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ  

(есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 

1. Участь у наукових конференціях. 

2. Створення відеофільмів, презентацій  

3. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті). 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ): 

1. Старіння шкіри. Боротьба з завчасним старінням. 

2. Факти фотостаріння. Профілактика фотостаріння з допомогою косметичних 

засобів. 

3. Фотостаріння шкіри: що відбувається з нею на сонці. 

4. Целюліт – хвороба чи стан організму. Стадії та методи боротьби. 

5. Косметична психологія: ефект плацебо в косметології. 

6. Шкіра та косметика. 

7. Бальнеологія в косметології. 

8. Види естетичних операцій. Передопераційна та постопераційна підготовка 

пацієнтів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ІХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Змістовий модуль 1. Інфекційна безпека в косметології 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 1. Історія розвитку косметології. Інфекційна безпека в косметології. Основи 

програми інфекційної безпеки. ВІЛ-інфекція. Основний підхід в профілактиці професійних 

заражень. Інфекційна безпека в умовах косметологічного кабінету, косметологічного 

центру. Заходи, направлені на забезпечення інфекційної безпеки, як медсестри так і 

пацієнта.  

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 1. Інфекційна безпека в косметології. Основи програми інфекційної безпеки. 

ВІЛ-інфекція. Основний підхід в профілактиці професійних заражень. Інфекційна безпека 

в умовах косметологічного кабінету, косметологічного центру. Заходи, направлені на 

забезпечення інфекційної безпеки, як медсестри так і пацієнта. Одноразові матеріали. 

Засоби індивідуального захисту. 

 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 2. Профілактична дезінфекція приміщення та обладнання, правила безпеки при 

використанні дезинфікуючих засобів. Гігієнічна обробка рук персоналу косметологічної 

клініки. Алгоритм обробки рук шкірними антисептиками. Правила використання медичних 

рукавичок. Санітарно-епідеміологічні вимоги до розміщення косметологічного кабінету, 

обладнання. Профілактична дезінфекція, вологе прибирання, генеральне прибирання. 

Методи дезінфекції (фізичний, хімічний, біологічний, механічний, комбінований). Основні 

вимоги до сучасних дезінфектантів. Дезінфекуючі засоби – отруйні речовини. Аварійні 

ситуації при використанні дезінфектантів. Способи профілактичної дезінфекції. Етапи 

проведення профілактичної дезінфекції. Обов’язкова обробка рук. Алгоритм гігієнічного 

миття рук медичної сестри. Алгоритм обробки рук шкірними антисептиками. Види та вибір 

медичних рукавичок. Правила використання медичних рукавичок. Алгоритм дій при 

забрудненні рукавичок біологічними рідинами. Рекомендації по догляду за руками. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 2. Профілактична дезінфекція приміщення та обладнання, правила безпеки при 

використанні дезинфікуючих засобів. Санітарно-епідеміологічні вимоги до розміщення 

косметологічного кабінету, обладнання. Профілактична дезінфекція, вологе прибирання, 

генеральне прибирання. Методи дезінфекції (фізичний, хімічний, біологічний, механічний, 

комбінований). Основні вимоги до сучасних дезінфектантів. Дезінфекуючі засоби – отруйні 

речовини. Аварійні ситуації при використанні дезінфектантів. Способи профілактичної 

дезінфекції. Етапи проведення профілактичної дезінфекції.  

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 3. Гігієнічна обробка рук персоналу косметологічної клініки. Алгоритм обробки 

рук шкірними антисептиками. Правила використання медичних рукавичок. Обов’язкова 

обробка рук. Алгоритм гігієнічного миття рук медичної сестри. Алгоритм обробки рук 

шкірними антисептиками. Рекомендації з догляду за руками. Види та вибір медичних 

рукавичок. Правила використання медичних рукавичок. Алгоритм дій при забрудненні 

рукавичок біологічними рідинами.  

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 

Гігієнічна обробка рук персоналу косметологічної клініки. Алгоритм гігієнічного 

миття рук медичної сестри. Рекомендації з догляду за руками. 



 

 

 

 

Алгоритм обробки рук шкірними антисептиками. Правила використання медичних 

рукавичок. Види та вибір медичних рукавичок. Алгоритм дій при забрудненні рукавичок 

біологічними рідинами. Рекомендації з догляду за руками. 

 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 3. Деконтамінація інструментарію в умовах косметологічної клініки: правила 

дезінфекції методом замочування, стерилізація. Програма деконтамінації в умовах 

косметологічної клініки. Процес знищення мікроорганізмів. Складові деконтамінації. 

Етапи деконтамінації.  

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 

Програма деконтамінації в умовах косметологічної клініки. Програма деконтамінації 

в залежності від ризику інфікування. Класифікація предметів за ступенем можливого 

інфікування. Правила дезінфекції методом замочування. Стерилізація та її види. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 4. Деконтамінація інструментарію в умовах косметологічної клініки: правила 

дезінфекції методом замочування, стерилізація. Програма деконтамінації в залежності від 

ризику інфікування.  

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 5. Програма деконтамінації в умовах косметологічної клініки. Програма 

деконтамінації в залежності від ризику інфікування. Класифікація предметів за ступенем 

інфікування. Правила дезінфекції методом замочування. Стерилізація та її види. 

 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 4. Дезінфекція та утилізація відходів в косметології. Вимоги до організації збору 

медичних відходів. Етапи системи утилізації відходів. П’ять класів безпеки медичих 

відходів. Розподіл відходів за робочий день в косметологічному кабінеті/центрі. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 6. Дезінфекція та утилізація відходів в косметології. Вимоги до організації збору 

медичних відходів. Етапи системи утилізації відходів. П’ять класів небезпеки медичих 

відходів. Розподіл відходів за робочий день в косметологічному кабінеті/центрі. 

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 

Дезінфекція та утилізація відходів в косметології. Вимоги до організації збору 

медичних відходів. Етапи системи утилізації відходів. П’ять класів небезпеки медичих 

відходів. Розподіл відходів за робочий день в косметологічному кабінеті/центрі. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 7. Класи відходів в косметології. П’ять класів небезпеки медичих відходів. 

Таблиці. 

 

Змістовий модуль 2. Правила техніки безпеки в косметології 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 5. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Вимоги безпеки перед початком 

роботи, під час та після закінчення роботи медичної сестри з косметології. Небезпечні та 

шкідливі виробничі фактори для медичної сестри. Комплект санітарно-гігієнічного одягу 

для медичної сестри.  

 

  



 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 8. Методика постановки азопірамової проби. Змішування розчинів. Перевірка 

активності розчину. Обробка розчином матеріалів. Оцінка результатів. Важливість 

температурного режиму при дослідженні. Зберігання робочого розчину. Обробка 

інструментів після дослідження. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 9. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Вимоги безпеки перед початком 

роботи, під час роботи та по закінченню роботи медичної сестри з косметології. Небезпечні 

та шкідливі виробничі фактори для медичної сестри. Комплект санітарно-гігієнічного одягу 

для медичної сестри. 

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 

Методика постановки азопірамової проби. Змішування розчинів. Перевірка 

активності розчину. Обробка розчином матеріалів. Оцінка результатів. Важливість 

температурного режиму при дослідженні. Зберігання робочого розчину. Обробка 

інструментів після дослідження. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 10. Вимоги до оснащення та обладнання косметологічного кабінету.  

Вимоги до розташування та обладнання кабінету. Вимоги до внутрішнього 

оздоблення приміщень. Вимоги до організації, влаштування та обладнання робочих місць. 

Санітарно-технічне устаткування. Вимоги до природного та штучного освітлення 

приміщень.. 

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 

Вимоги до оснащення та обладнання косметологічного кабінету.  

Вимоги до природного та штучного освітлення приміщень. Санітарно-

протиепідемічний режим. Правила особистої гігієни персоналу.  Гігієна праці персоналу, 

вимоги щодо попередження несприятливого впливу професійних факторів. Медичний 

огляд персоналу, допуск до роботи. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 11. Косметологічне обладнання, інструментарій. Облаштування 

косметологічного кабінету. Базові інструменти. Наявність витратних матеріалів: деззасоби, 

спонжі, розпарююча маска, гідратуючий гель, одноразові простирадла, одноразові 

рукавички, бахіли і інші витратні матеріали.  

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 

Косметологічне обладнання, інструментарій. Облаштування косметологічного 

кабінету. Базові інструменти. Наявність витратних матеріалів: деззасоби, спонжі, 

розпарююча маска, гідратуючий гель, одноразові простирадла, одноразові рукавички, 

бахіли і інші витратні матеріали.  

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 12. Технологічне обладнання та ведення документації в косметології. Перелік 

документації для косметологічного кабінету. Індивідуальна карта пацієнта. Діагностка 

стану шкіри пацієнта. Домашній догляд пацієнта за шкірою обличчя та шиї на момент 

першого відвідування. План косметологічного втручання. Хід косметологічного втручання. 

Рекомендації по домашньому догляду. 

 

  



 

 

 

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 

Технологічне обладнання та ведення документації в косметології. Перелік 

документації для косметологічного кабінету. Індивідуальна карта пацієнта. Діагностка 

стану шкіри пацієнта. Домашній догляд пацієнта за шкірою обличчя та шиї на момент 

першого відвідування. План косметологічного втручання. Хід косметологічного втручання. 

Рекомендації по домашньому догляду. 

 

Змістовий модуль 3. Невідкладні стани в косметології 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 6. Алергічні реакції, алергічний риніт, кон’юнктивіт, алергічний дерматит повік, 

кропивниця. Алергени в косметології. Поняття алергії. Симптоми та скарги пацієнта. Дії 

медичної сестри з косметології.  

Види алергічних реакцій. Алергічний риніт, симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної 

сестри з косметології. Алергічний кон’юнктивіт, симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної 

сестри з косметології. Алергічний дерматит повік, симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної 

сестри з косметології. Кропивниця, симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної сестри. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 13. Заходи при виникненні аварійних ситуацій. Види аварійних ситуацій. 

Алгоритм дій медичного персоналу при виникненні аварійної ситуації в залежності від 

ступеню ризику зараження.  

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 

Заходи при виникненні аварійних ситуацій. Алгоритми дій медичного персоналу при 

попаданні біологічних рідин на слизову оболонку порожнини носа, рота, на слизову 

оболонку очей, на незахищену, непошкоджену шкіру. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 14. Алергічні реакції, алергічний риніт, кон’юнктивіт, алергічний дерматит 

повік, кропивниця.  

Алергени в косметології. Поняття алергії. Види. Алергічний риніт, симптоми, скарги 

пацієнта. Дії медичної сестри з косметології.  Поняття «кон’юнктивіт», симптоми, скарги 

пацієнта. Дії медичної сестри з косметології. Алергічний дерматит повік, симптоми, скарги 

пацієнта. Дії медичної сестри з косметології. Кропивниця, симптоми, скарги пацієнта. Дії 

медичної сестри з косметології. 

        

ЛЕКЦІЯ  

Тема 7. Набряк Квінке, симптоми, скарги пацієнта. Напад бронхіальної астми, 

симптоми, скарги пацієнта. Заходи з профілактики алергічних реакцій в роботі медичної 

сестри з косметології. Набряк Квінке, симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної сестри з 

косметології. Напад бронхіальної астми, симптоми, скарги пацієнта. Заходи з профілактики 

алергічних реакцій в роботі медичної сестри з косметології (шкірна проба, нюхова проба 

 
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 

Напад бронхіальної астми, симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної сестри з 

косметології. Заходи з профілактики алергічних реакцій в роботі медичної сестри з 

косметології. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 15. Набряк Квінке, напад бронхіальної астми, симптоми, скарги пацієнта. Дії 

медичної сестри з косметології. Заходи з профілактики алергічних реакцій в роботі 

медичної сестри з косметології. Набряк Квінке, симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної 



 

 

 

 

сестри з косметології.   Напад бронхіальної астми, симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної 

сестри з косметології       

 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 8. Гіпертонічний криз, непритомність, напад стенокардії. Заходи з профілактики 

виникнення гіпертонічного кризу в роботі медичної сестри з косметології. 

Визначення поняття «гіпертонічний криз», симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної 

сестри. Визначення поняття «непритомність», симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної 

сестри. Визначення поняття стенокардії. Симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної сестри.  

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 16. Гіпертонічний криз, непритомність, напад стенокардії. 

Визначення поняття «гіпертонічний криз», симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної 

сестри. Визначення поняття «непритомність», симптоми, провісники непритомності, 

скарги пацієнта. Дії медичної сестри. Визначення поняття стенокардії. Симптоми, скарги 

пацієнта. Дії медичної сестри.  

 
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 

Гіпертонічний криз, непритомність, напад стенокардії. Заходи з профілактики 

виникнення гіпертонічного кризу в роботі медичної сестри з косметології. 

Визначення поняття «гіпертонічний криз», симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної 

сестри. Визначення поняття «непритомність», симптоми, провісники непритомності, 

скарги пацієнта. Дії медичної сестри. Визначення поняття стенокардії. Симптоми, скарги 

пацієнта. Дії медичної сестри.  

 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 9. Опіки: термічні, хімічні, електротравма. 

Визначення поняття «опіки». Види опіків. Термічні опіки, симптоми, скарги пацієнта. 

Дії медичної сестри. Хімічні опіки, симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної сестри. 

Поняття «електротравма», симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної сестри з косметології. 

Спосіб знеструмлення враженого від електроструму. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 17. Заходи з профілактики виникнення гіпертонічного кризу в роботі медичної 

сестри з косметології.  

Гіпертонічний криз, симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної сестри. Можливі 

причини і клінічні прояви гіпертонічного кризу. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 18. Опіки: термічні, хімічні, електротравма. 

Види опіків. Термічні опіки, симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної сестри. Хімічні 

опіки, симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної сестри. Поняття «електротравма», 

симптоми, скарги пацієнта. Дії медичної сестри з косметології. Спосіб знеструмлення 

враженого від електроструму. Методика обробки хімічного опіку на долікарському етапі. 

 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 19. Долікарська допомога при невідкладних станах в косметології. Аптечка для 

надання долікарської допомоги.  

Види долікарської допомоги при невідкладних станах в косметології. 

 

  



 

 

 

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 

Долікарська допомога при невідкладних станах в косметології. Аптечка для надання 

долікарської допомоги. 

Комплектація (вміст) аптечки для надання долікарської допомоги. 

 

Змістовий модуль 4. Психологія спілкування в косметології 

ЛЕКЦІЯ      

Тема 10. Професійна етика та психологія спілкування з пацієнтом/клієнтом.  

Професійне спілкування в системі «медична сестра з косметології – пацієнт/клієнт». 

Новий підхід у спілкуванні «ви – єдиний і неповторний пацієнт/клієнт». Позиція «Я – Ти – 

Ми» у спілкуванні з пацієнтом/клієнтом.  Методичні рекомендації щодо спілкування 

медичної сестри з косметології з пацієнтом/клієнтом.  Основні принципи професійної етики 

в сфері косметології. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 20. Професійна етика та психологія спілкування з пацієнтом/клієнтом. 

Основні моделі спілкування з пацієнтом/клієнтом у сфері косметології. Значення 

голосових характеристик, темпу мови та невербальних компонентів у процесі спілкування. 

Вправи для відпрацювання позитивних характеристик голосу.Характерні «жести брехні». 

Сприятливі мотиви, які можуть спонукати пацієнта до брехні. Причини, які можуть 

спровокувати конфліктну ситуацію з пацієнтом. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 21. Психологія спілкування зі складними пацієнтами. 

Етапи вирішення конфліктних ситуацій. Співвідношення між базовими потребами 

людини і рівнем комфорту при проведенні косметологічних процедур. Алгоритм вирішенні 

конфліктів. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

Тема 22. Задачі з конфліктології в косметології. Вимоги до оформлення 

індивідуальної карти пацієнта/клієнта. Складання плану косметологічного втручання.  

Вирішення задач з конфліктології в косметології (№1-№19). 

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 

Задачі з конфліктології в косметології. Вимоги до оформлення індивідуальної карти 

пацієнта/клієнта. Складання таблиць щодо домашнього догляду пацієнта/клієнта за шкірою 

обличчя і шиї; діагностики стану шкіри клієнта; рекомендацій з домашнього догляду. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

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, заповнення медичної документації. 
− Самостійна робота студентів: 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;  

– 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;  

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

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

студентів: 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 

 
  



 

 

 

 

ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  

НАБУТИХ ЗДОБУВАЧЕМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом результатів навчання розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу» та Положення «Про рейтингову систему оцінювання».  

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 здобувачі 

Оцінка з вибіркової дисципліни «Медсестринство в косметології» виставляється за 

двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано» та визначається як сума оцінок 

поточної освітньої діяльності (у балах), що виставляється на кожному навчальному занятті 

за відповідною темою та кількістю балів за виконання індивідуальних завдань здобувачем. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється здобувачам при засвоєнні модулю 

– 200 балів. 

Мінімальна кількість балів, що присвоюється здобувачам при засвоєнні модулю – 

120 балів. 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожній навчальній 

практиці засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

Оцінювання поточної освітньої діяльності 

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

тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Медсестринство в косметології» (модуль 1) є рейтинговою та 

визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача та засвоєння ним 

передбачених програмою тем самостійної роботи. Поточне оцінювання здобувачів за 

відповідними темами 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 здобувач 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 

ступеня складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли здобувач знає зміст заняття та добре його 

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

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

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



 

 

 

 

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

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Здобувач спроможний вирішувати 

видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує 

практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; неспроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

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

відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

 

Критерії оцінювання поточних знань та вмінь  здобувачів 

Відповідь на навчальній практиці, виконання самостійної роботи та за темою 

індивідуального завдання. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання поточних знань та вмінь здобувачів 

А - 5 

відмінно 
Здобувач 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 

Здобувач 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 

Здобувач 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 Здобувач 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 Здобувач має фрагментарні знання з теми. Не чітко володіє теоретичним 

матеріалом, термінологією. Здобувач 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 незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

Здобувач 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 незадовільно з 

повторним 

Здобувач не знає програмного матеріалу, відмовляється відповідати, 

повністю не виконав практичне завдання. 



 

 

 

 

вивченням 

дисципліни 

 

Перерахунок поточної успішності здобувачів при вивченні окремої теми модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 9 балів;  

- оцінка «добре» – 7 балів; 

- оцінка «задовільно» – 6 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Таблиця 2 

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS  

Модуль 1. Медсестринство в косметології 

Середні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

Структура 

дисципліни 

№ 

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

Змістовий 

модуль 1 

1 9 7 6 0 

2 9 7 6 0 

3 9 7 6 0 

4 9 7 6 0 

5 9 7 6 0 

6 9 7 6 0 

7 9 7 6 0 

Всього ЗМ 1 63 49 42 0 

Змістовий 

модуль 2 

8 9 7 6 0 

9 9 7 6 0 

10 9 7 6 0 

11 9 7 6 0 

12 9 7 6 0 

Всього ЗМ 2  45 35 30 0 

Змістовий 

модуль 3 

13 9 7 6 0 

14 9 7 6 0 

15 9 7 6 0 

16 9 7 6 0 

17 9 7 6 0 

18 9 7 6 0 

19 9 7 6 0 

Всього ЗМ 3 63 49 42 0 

 20 9 7 6 0 

21 9 7 6 0 

22 9 7 6 0 

Всього ЗМ 4 27 21 18 0 

Всього поточна 

успішність  

198 154 132 0 

ІДРС (не більше 12 

балів) 

2 6  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.  

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 здобувача 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 підсумкова оцінка 12 

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

Якщо студент бере 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 та балів за ІНДЗ 

не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну освітню діяльність студент може отримати максимально 200 балів 

(табл. 2).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (22 теми) на бали, що відповідають оцінці 

“відмінно” (9 балів), з додаванням максимальної кількості балів за ІДРС (2 бали – 

оцінювання якості виконання індивідуальної ІДРС). 

22 теми х 9 балів  = 198 балів+ 2 бали (ІДРС) = 200 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 132 бали 

(табл. 1, 2).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (22 теми) на бали, що відповідають оцінці 

“задовільно” (6 балів).  22 теми х 6 балів = 132 бали. 

Виставлення балів під час поточної успішності на кожному занятті 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 6 

Оцінювання дисципліни «Медсестринство в косметології» 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

− Робоча програма 

− Навчальна програма 

− Навчальні посібники  

- Конспекти лекцій 

- Методичні вказівки та рекомендації до навчальної практики під керівництвом 

викладача, методичні рекомендації СПРС 

- Індивідуальні завдання 

- Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

- Тестові завдання для контролю змістових модулів 

- Методичні рекомендації «Медсестринство в косметології» 

 

Матеріальне забезпечення 

- медична апаратура та прилади 

- предмети догляду за пацієнтом 

- медичний інструментарій 

- медична документація 

- ноутбук 

  



 

 

 

 

ХV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

 

1. Складати план санітарно-освітньої роботи у косметологічному центрі. 

2. Складати алгоритм санітарно-просвітницької роботи при певній патології та 

надавати рекомендації. 

3. Застосовувати суб’єктивний метод при проведенні медсестринського обстеження 

пацієнта. 

4. Застосовувати об’єктивний метод при проведенні медсестринського обстеження 

пацієнта. 

5. Застосовувати огляд при проведенні медсестринського обстеження пацієнта. 

6. Застосовувати пальпацію при проведенні медсестринського обстеження пацієнта. 

7. Визначати показання, протипоказання та асистувати лікарю при проведенні 

косметологічних процедур. 

8. Визначати основні обов’язки та права, особливості роботи медичної сестри-

бакалавра косметологічного центру. 

9. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

лабораторних досліджень: крові, сечі  тощо. 

10. Зіставляти клінічні прояви з результатами інтерпретації основних показників 

електрокардіологічного дослідження, проб з навантаженням, гіпоксичних проб тощо 

11. Надавати невідкладну допомогу при виникненні критичних станів в косметології: 

гіпертензивній кризі, стенокардії, гострому коронарному синдромі, інфаркту міокарда, 

кардіогенному шоці, екстрасистолії, гострій серцевій недостатності (серцевій астмі та 

набряку легень), гострій судинній недостатності (колапсі, непритомності), хронічній 

серцевій недостатності. 

12. Надавати рекомендації щодо дієтичного харчування, реабілітаційних заходів 

після косметологічних процедур. 

13. Планувати та реалізовувати правила техніки безпеки, охорони праці під час 

роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, кисневими балонами; під 

час обстеження, виконання маніпуляцій, забору біологічного матеріалу для дослідження 

тощо. 

14. Застосовувати основні принципи медичної етики та деонтології під час роботи з 

пацієнтами та колегами. 

15. Координувати роботу та навчати підлеглий медичний персонал складним 

навичкам догляду за пацієнтами, реалізації плану медсестринських втручань та оцінки 

ефективності медсестринського процесу. 

16. Застосовувати у своїй професійній діяльності чинні накази МОЗ України та 

контролювати виконання їх підлеглим персоналом. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ХVІ. ПЕРЕЛІК ОСНАЩЕННЯ  

 
№ зп Назва оснащення  Застосування  

1 Сухожарова шафа Прилад для стерилізації інструментів  

2 Ложка Уно Для механічної чистки обличчя 

3 Одноразові матеріали Косметологічні процедури 

4 Косметика професійна Косметологічні процедури 

5 Апарат для Ультразвукової чистки 

обличчя та фонофорезу 

Косметологічні процедури 

6 Апарат парафінотерапії Косметологічні процедури 

7 Апарат вакуумно-роликового 

масажу 

Косметологічні процедури 

8 Ємності  для дезінфекції медичного 

інструментарію 

Ємності-контейнери для дезінфекції та очищення 

інструментів та медичних виробів. 

9 Інгалятор (небулайзер) Пристрій для інгаляцій 

10 Камфорний спирт  Лікарський засіб з рослинним складом, основою якого є 

камфора, з метою догляду за шкірою. 

11 Кружка металева Допоміжний засіб під час проведення гігієнічних  та ін. 

процедур.  

12 Лоток медичний металевий  різних 

розмірів, прямокутної форми 

Металева спеціальна ємність для зберігання 

(стерилізації), транспортування лікарських засобів, 

інструментарію, витратних матеріалів. 

13 Маніпуляційний столик  

14 Медичні окуляри Пристрій для захисту органів зору від потрапляння в очі 

біологічних речовин. 

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

закладають шматки льоду, для звуження кровоносних 

судин та зупинки кровотечі. 

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 Бланки на згоду виконання 

інєкційних процедур 

Бланки типові 

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

метою дотримання стерильності чи інфекційної 

безпеки. 

19 Пелюшка одноразова Гігієнічний засіб 

20   

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

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

медичного персоналу та пацієнтів. 

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

нітрилу), з метою захисту медичного персоналу та 

пацієнтів. 

23 Рушник  Застосовують як допоміжний засіб під час процедур 

(гігієни  тіла, постановці грілки чи міхура для льоду, 

клізмі тощо) 

24 Секундомір Прилад для визначення частоти дихання, серцебиття, 

пульсу 

25 Системи для інфузій Пристрій для внутрішньовенного вливання 

кровозамінників та інфузійних розчинів 

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 Ундинка Скляний (пластиковий) невеликий стаканчик, для 

промивання очей. 

29 Штатив медичний для 

внутрішньовенних інфузій 

(інфузійна стійка) 

Вертикальна стійка для встановлення флаконів з 

лікарськими препаратами при внутрішньовенних 

вливаннях 

30 Лікарські засоби  Косметологічні процедури 



 

 

 

 

31 Ампули з лікарськими засобами(в 

упак.) 

Sol. NaCl 0, 9% - 5ml 

Sol. MgSO4 25%-10 ml 

Sol. Aqua pro inject. – 2 ml 

Sol. Histamini hydrochloride 0,1%-1ml 

Sol. Strophantini K 0,05%-1ml 

Герметично запаяні скляні ємності з лікарською 

речовиною для тривалого зберігання для 

парентерального введення  

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

невідкладної допомоги при зомлінні. 

   

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

 Sol. Spiritiaethylici 98% 200 ml Для дезінфекції інструментів 

 Sol. Furacillini 1:5000 - 500 ml скляній 

ємності з кришкою 

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

застосування, промивання порожнин   

 Присипка  Не дозований порошок, що застосовують для 

зовнішнього застосування 

 Corvaldin 100 ml Седативний засіб 

32 Первинна облікова медична 

документація 

Ведення документації 

33 Листок призначення лікаря Ведення документації 

34 Карта пацієнта  Ведення документації 

 

  



 

 

 

 

ХVІ. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

Перелік літератури: 

1. Біловол А.М. Медична косметологія: навч. посіб. дія стул. виш. навч. закладів / А.М. 

Біловол, С.Г. Ткаченко — Вінниця: Нова Книга, 2012. - 384 с. 

2. Ілько А.А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія: навч. посібник для 

мед. ВНЗ І – ІІІ р.а. – 2-ге вид., переробл. і доп. Затверджено МОЗ / Ілько А.А. – К., 

2018. – 256 с.  

3. Дрібнохід Ю.Ю. Косметологія. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2014. – 784 с. 

4. Демічев С.В. Перша допомога при травмах та захворюваннях: навч. посібник. – М.: 

ГЕОТАР-Медіа, 2011. – 160 с. 

5. Костюкова Е.О. Сестринська справа в косметології. Практикум: навч. посібник. –   2-

е вид., випр. і доп. – СПб.: Видавництво «Лань», 2017. – 120 с. – (Посібник для вузів. 

Спеціальна література.). 

6. Крайдашенко О.В. Клінічна косметологія: навч.-метод. посіб. для студентів вищ. 

навч. за-кладів. / О. В. Крайдашенко, О.О. Свинтозельский, О.А. Михайлик – 

Запоріжжя : [ЗДМУ], 2017. – 80 с. 

7. Красильнікова І.М. Невідкладна долікарська медична допомога: навч. посібник / І.М. 

Красильнікова, Е.Г. Мойсєєва. – М.: ГЕОТАР-Медіа, 2011. – 192 с.  

8. Медведева И.И. Практическа косметология: учебное пособие – 3-е издание – К. 2013. 

– 464 с. 

9. Морозова Н.С. Гігієна рук медичного персоналу / Н.С. Морозова, А.В. Дехтярь., С.В. 

Корженевський., В.И.  Семішев // Посібник для персоналу лікувально-

профілактичних заклвдів, аптек, фармацевтичних підприємств. – Харків, 2001. –    19 

с. 

10. Організація сестринської діяльності: посібник / під ред. С.І. Двойнікова. – М.: 

ГЕОТАР-Медіа, 2014. – 528 с.  

11. Осіпова В.Л. Дезінфекція: навч. посібник. – М.: ГЕОТАР-Медіа, 2011. – 136 с. 

12. Островська І.В. Основи сестринської справи: посібник / І.В. Островська,              Н.В. 

Широкова. – М.: ГЕОТАР-Медіа, 2013. – 320 с. 

13. Папій Н.А. Медична косметологія / Н.А. Папій, Т.Н. Папій. – М.: МІА, 2013. – 600 с. 

Електронні ресурси: 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). [Електронний 

ресурс] – режим доступу http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

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

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

вищої освіти».  [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

3. Наказ МОЗ України від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів медичної сестри 

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

процедур та маніпуляцій». [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13. 

4. Міністерство охорони здоров’я України. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://moz.gov.ua/  

5. Міністерство охорони здоров’я України. Медичним працівникам. [Електронний 

ресурс] – режим доступу https://moz.gov.ua/medichnim-pracivnikam 

6. Асоціація медичних сестер України. [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://amsu.com.ua/  

7. Всесвітня органiзацiя охорони здоров'я в Україні. [Електронний ресурс] – режим 

доступу https://www.who.int/countries/ukr/ru/ 

8. Компанія PROFESSIONAL MEDICAL EDUCATION. [Електронний ресурс] – режим 

доступу http://www.pme.com.ua/ 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://moz.gov.ua/medichnim-pracivnikam
https://moz.gov.ua/medichnim-pracivnikam
https://amsu.com.ua/
https://www.who.int/countries/ukr/ru/
http://www.pme.com.ua/


 

 

 

 

9. НМАПО імені П. Л. Шупика. Українська школа медсестринства. [Електронний 

ресурс] – режим доступу https://nmapo.edu.ua/n/p/4421-ukrainska-shkola-

medsestrynstva 

10. Чернівецький медичний фаховий коледж. [Електронний ресурс] – режим доступу 

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

11. Чернівецький медичний фаховий коледж. Moodle - Дистанційне навчання. 

[Електронний ресурс] – режим доступу http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=25 
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