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Вид контролю:  

Модульний контроль 

 
Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 
  



 
 

І. ВСТУП 

 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Медсестринство в сімейній 

медицині» складена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 

Медсестринство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затвердженого 

наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344 та освітньо-професійної програми, яка 

затверджена у коледжі на засіданні Педагогічної ради коледжу від 10.12.2019 р. 

протокол №3.  

Освітньо-професійна програма, робоча програма введені в дію з 01 вересня 

2019 року, переглянуті й затверджені на засіданні Педагогічної ради коледжу 

31.08.2020 р. протокол № 1.  

Робоча програма навчальної дисципліни «Медсестринство в сімейній 

медицині» розрахована на 120 годин (4 кредити), з яких лекцій – 28 годин, 

навчальна практика – 54 годин, самостійної роботи –38  години.  

 

Навчальна дисципліна «Медсестринство в сімейній медицині»  є частиною 

циклу професійно-орієнтованої підготовки фахівців ступеня вищої освіти 

«бакалавр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 «Медсестринство» 

ОПП «Сестринська справа». Робоча навчальна програма дисципліни 

«Медсестринство в сімейній медицині» призначена для здобувачів вищої освіти ІІ 

курсу, терміном навчання 1 рік 10 місяців  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни:   
Метою викладання навчальної дисципліна «Медсестринство в сімейній 

медицині» є вивчення здобувачами вищої освіти основних регламентаційних 

документів МОЗ України щодо організації структури поліклініки, амбулаторії 

сімейної медицини та окремих її підрозділів; визначення ролі сімейної медичної 

сестри в популяризації здорового способу життя, профілактики та диспансеризації; 

складання індивідуальних програм профілактики, ранньої діагностики та лікування 

найпоширеніших захворювань в Україні на основі національних програм та 

протоколів надання медичної допомоги населенню; вивчення принципів організації 

роботи та надання медичної допомоги в умовах денного та домашнього стаціонару 

поліклініки; вивчення основних принципів збалансованого вигодовування дітей 

різних вікових груп, особливо дітей першого року життя; вивчення задачі служб з 

охорони здоров’я, задачі програм щодо сімейного планування, методи природнього 

планування сім’ї. 

2. Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення 

результатів навчання: 

- ознайомлення з проблемами сімейної медицини та станом її вирішення в 

Україні; 

- удосконалення знань з диференційної діагностики, лікування та профілактики 

хвороб та патологічних станів відповідно до стандартів; 

- удосконалення деонтологічних підходів щодо вирішення наявних та 

потенційних проблем та задоволення потреб пацієнтів з різними хворобами та 

патологічними станами; 



 
 

- засвоєння етапів мед сестринського процесу, пошук шляхів реалізації та 

впровадження їх в практичній діяльності; 

- вибір шляхів вирішення клінічних стандартних та непередбачуваних ситуацій, 

на підставі відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій; 

- поглиблене вивчення та виховання самостійності медичної сестри сімейної 

медицини у виборі оптимальних форм, методів і засобів професійно-педагогічної 

діяльності на дільниці; 

- усвідомити сутність основних стратегій, форм, методів та засобів навчання, та 

роль медичної сестри у реалізації навчання пацієнта та його родини елементам само- 

та взаємодогляду; 

- досконало засвоїти інформацію про психологічні особливості пацієнта, його 

родини, населення дільниць 

 

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», «Біологічна хімія», 

«Клінічна фармакологія з токсикологією, «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 у сфері медсестринства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та 

методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

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 способи 

комунікативної поведінки. 

Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи 

Використовувати стратегії 

спілкування 

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 

комунікації 

ЗК 12. Навички міжособистісної 

взаємодії 

Знати закони та способи 

міжособистісної взаємодії 

Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

міжособистісної взаємодії 

Використовувати навички 

міжособистісної взаємодії 

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 

комунікації 

ЗК 13. Здатність діяти на основі 

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 

 



 
 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

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 

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 

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 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. 

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 

СК 04 Застосовування 

медсестринських навичок (вмінь), 

медичних засобів, втручань та дій 

для забезпечення 

пацієнтові/клієнтові гідного 

ставлення, 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту його 

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 

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 

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 



 
 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

прав, фізичних, психологічних та 

духовних потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки. 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки. 

СК 05. Здатність ефективно 

застосовувати сукупність 

медсестринських навичок (вмінь), 

медичних засобів, втручань та дій 

для забезпечення догляду на 

основі холістичного (цілісного) 

підходу, враховуючи задоволення 

потреб пацієнта у комфорті, 

харчуванні, особистій гігієні та 

здатності особи 

задовольняти свої щоденні 

потреби 

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 06. 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 щодо 

оцінювання результатів 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

СК 07. 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 08. Профілактична діяльність 

медичної сестри, направлена на 

збереження і зміцнення 

здоров’я, попередження 

захворювань й інформування та 

навчання пацієнта та членів його 

Мати спеціальні знання про 

стандарти якості надання 

медичної допомоги медичними 

сестрами, методи профілактики 

різних захворювань, об’єм і 

методи інформування та 

Вміти проводити профілактичні 

заходи, спрямовані на 

збереження і зміцнення здоров’я 

пацієнта та профілактику 

захворювань.  

Вміти інформувати пацієнта про 

Залучення до даного виду 

діяльності компетентних 

фахівців профілактичної 

медицини, забезпечення 

навчання пацієнта та його 

оточення методам запобігання 

Вміти самостійно виконувати

  плани 

попередження захворювань та 

відповідати за їх якість та 

своєчасність 



 
 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

родини навчання пацієнта та членів його 

родини при різних 

захворюваннях. 

ці заходи та ефективно навчати 

пацієнта і членів його родини 

(оточення) принципам здорового 

способу життя та профілактики 

різних 

захворювань. 

поширення хвороб, заходам 

реабілітації 

СК 09. Здатність здійснювати 

організацію, впровадження та 

контроль медсестринського 

процесу в паліативній та 

хоспісній допомозі 

Здатність здійснювати 

організацію, впровадження та 

контроль медсестринського 

процесу в паліативній та 

хоспісній допомозі 

Здатність здійснювати 

організацію, впровадження та 

контроль медсестринського 

процесу в паліативній та 

хоспісній допомозі 

Здатність здійснювати 

організацію, впровадження та 

контроль медсестринського 

процесу в паліативній та 

хоспісній допомозі 

Здатність здійснювати 

організацію, впровадження та 

контроль медсестринського 

процесу в паліативній та 

хоспісній допомозі 

СК 10 Здатність до організації 

надання медичної допомоги за 

принципом сімейної медицини 

Знати організацію роботи ЗОЗ за 

принципом сімейної медицини; 

загальні принципи роботи 

сімейної медсестри; основні 

принципи диспансеризації, 

реабілітації пацієнтів та 

профілактики найпоширеніших 

захворювань у практиці сімейної 

медицини. 

Вміти використовувати 

стандарти та нормативні 

документи у професійній 

діяльності при організації роботи 

центрів ПМСД, амбулаторій, 

відділень загальної практики 

сімейної медицини та наданні 

медичної допомоги в домашніх 

умовах; проводити 

профілактичну та 

протиепідемічну роботу на 

дільниці; пропагувати медичні та 

санітарно- гігієнічні знання серед 

населення дільниці; 

- брати активну участь у 

проведенні диспансеризації та 

реабілітаційних заходів при

 найпоширеніших 

захворюваннях; 

вести передбачену МОЗ України 

медичну документацію. 

Передача інформації про 

здоров’язберігаючі технології, 

мотивація населення до їх 

застосування; 

- проведення санітарно-

освітньої роботи з питань 

профілактичної 

медицини, гігієнічне Навчання 

та виховання, пропаганда 

здорового способу життя; 

- вміння зацікавлювати 

пацієнтів необхідністю 

диспансеризації, участі в 

програмах МОЗ України та 

областей щодо реалізації 

медикаментозного лікування 

при окремих найпоширеніших 

захворюваннях 

Відповідальність за 

своєчасність та обсяги 

надання первинної медико-

санітарної допомоги, 

результати просвітницької 

роботи серед населення 

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 



 
 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

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; 

- обгрунтовувати 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 

обгрунтовані 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 

нормативно- директивних 

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. Здатність 

організовувати та надавати 

невідкладну 

допомогу в надзвичайних 

ситуаціях у мирний та 

воєнний час 

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. 
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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 сімейній медицині» є: 

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

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

спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою дитиною чи її батьками; 

уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, алергологічний та епідеміологічний 

анамнез, оцінювати анамнестичні дані. 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми пацієнта 

в умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: виявляти дійсні 

проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати медсестринський діагноз. 

ПРН 3. Планувати медсестринські втручання в умовах закладів охорони здоров’я, вдома, 

непередбачуваних обставин та вміти складати план медсестринських втручань для вирішення 

дійсних та супутніх проблем пацієнтів різного віку; здійснювати взаємозалежні медсестринські 

функції. 

ПРН 7. Брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим та перехворілим 

населенням, його реабілітації, ДО в умовах закладів охорони здоров’я, вдома, громаді та 

користуючись чинними наказами МОЗУ вміти: вести ДО населення; робити розрахунок та аналіз 

статистичних показників ефективності диспансеризації; проводити роз’яснювальну роботу серед 

пацієнтів різних диспансерних груп; вести облік груп здоров’я; розраховувати та оцінювати 

окремі показники комплексної дії мікроклімату на організм людини; визначати етапи медико-

соціальної реабілітації пацієнта, завдання до кожного етапу; складати комплекс реабілітаційних 

заходів залежно від профілю, перебігу, періоду захворювання; проводити перепис дитячого 

населення. 

ПРН 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального стану організму, особистої гігієни, 

харчування пацієнта. 

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

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, ефективного 

обміну професійною інформацією. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого догляду 

відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства. 

ПРН 11. Інтерпретувати та враховувати у клінічній практиці особливості клінічної 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських засобів. 

ПРН 12. Виписувати, зберігати та використовувати основні параметри фармакокінетики 

фармакологічних засобів з метою їх раціонального призначення. 

ПРН 13. Правильно організовувати зберігання та транспортування фармацевтичних 

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

впливом факторів зовнішнього середовища в процесі транспортування, зберігання та 

експлуатації. 

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

лабораторне та інструментальне дослідження. 

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

методи, апаратуру біохімічного аналізу; володіти найбільш поширеними методиками 

біохімічного обстеження організму людини. 



 
 

ПРН 18. Надавати екстрену долікарську медичну допомогу на підставі діагнозу гострого 

невідкладного стану, а також в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до чинного 

законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати моніторинг та 

аналіз документації. 

 

 

 

  



 
 

ІV.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Перелік питань змістовних модулів  

Кількість годин 

Усього Лекції 
Навчальна 

практика 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров’я України та 

принципи сімейного обслуговування.  

1. Вступ. Сімейна медицина як основа охорони здоров’я нації. 5 2 - 3 

2. Теоретичні основи сімейної медицини. Психосоціальні 

аспекти сімейної медицини. Пацієнти в контексті сім’ї. 

Первинна медико-санітарна допомога в сімейній медицині. 

4 - 4 - 

3. Нормативно-правова база впровадження засад загальної 

практики – сімейної медицини в Україні, документація 

сімейної медичної сестри. 

5 2 - 3 

4. Концепція первинного медико-санітарного забезпечення 

населення за принципом сімейної медицини. 

4 - 4 - 

5. Положення про менеджера сімейної медицини та 

менеджера сімейних медичних сестер. 

7 - 4 3 

6. Положення про медичну сестру сімейної амбулаторії. 

Професіограма сімейної медичної сестри, функціональні 

обов’язки медичної сестри сімейної амбулаторії. 

7 - 4 3 

7. Загальні положення, стан та перспективи впровадження 

сімейної медицини в Україні. 

6 2 4 - 

8. Поліклініка та поліклінічна терапія в сімейній медицині. 7 - 4 3 

9. Профілактична робота на дільниці сімейної медицини. 5 2 - 3 

10. Проблеми надання довготривалої медичної допомоги 

населенню. 

2 2 - - 

11. Роль сімейної медсестри в популяризації здорового 

способу життя, профілактики і диспансеризації. 

8 - 4 4 

Змістовий модуль 2. Сімейна медицина в загальній структурі охорони здоров’я 

12. Роль сімейної медсестри в загальній структурі охорони 

здоров’я, принципи сімейного обслуговування населення. 

7  4 3 

13. Найбільш розповсюджені захворювання внутрішніх органів 

в практичній діяльності сімейної медицини. 

2 2 - - 

14. Організація роботи сімейної медичної сестри. Основи 

інформаційного забезпечення поліклініки, амбулаторії. 

8  4 4 

15. Організація надання невідкладної медичної допомоги в 

практиці сімейної медицини. Невідкладна допомога у 

випадку раптової смерті на до госпітальному. 

7  4 3 

16. Синдром гіперглікемії, гіпер- або гіпотиреозу в практиці 

сімейної медицини. 

5 2 - 3 

17. Захворювання кровотворної системи в практиці сімейної 

медицини. 

2 2  - 

18. Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь 

сімейної медичної сестри в її проведенні. 

5 2  3 

19. Організація диспансерного спостереження за пацієнтами 

з патологією органів травлення. 

2 2  - 

20. Особливості спостереження за дітьми раннього віку в 

сімейній медицині. 

2 2  - 

21. Гострі хірургічні захворювання органів травлення в 

практиці сімейної медицини. 

6 2 4 - 

22. Шлюб і сім’я. Планування сім’ї. Контрацепція. Неплідний 7  4 3 



 
 

шлюб. Профілактика, діагностика, лікування неплідності. 

23. Протиепідемічна робота, участь сімейної медичної сестри 

в її проведенні. 

2 2  - 

24. Охорона праці в галузі. 2 2 4 - 

25. Модульний контроль.   2 - 

 ВСЬОГО: 120 28 54 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров’я 

України та принципи сімейного обслуговування. 

1. Вступ. Сімейна медицина як основа охорони здоров’я нації. 2 

2 Нормативно-правова база впровадження засад загальної практики – сімейної 

медицини в Україні, документація сімейної медичної сестри. 

2 

3 Загальні положення, стан та перспективи впровадження сімейної медицини в 

Україні. 

2 

4 Профілактична робота на дільниці сімейної медицини. 2 

5 Проблеми надання довготривалої медичної допомоги населенню. 2 

 Всього ЗМ 1 10 

Змістовий модуль 2. Сімейна медицина в загальній структурі охорони здоров’я 

6 Найбільш розповсюджені захворювання внутрішніх органів в практичній 

діяльності сімейної медицини. 

2 

7 Синдром гіперглікемії, гіпер- або гіпотиреозу в практиці сімейної медицини. 2 

8 Захворювання кровотворної системи в практиці сімейної медицини. 2 

9 Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її 

проведенні. 

2 

10 Організація диспансерного спостереження за пацієнтами з патологією органів 

травлення. 

2 

11 Особливості спостереження за дітьми раннього віку в сімейній медицині. 2 

12 Гострі хірургічні захворювання органів травлення в практиці сімейної медицини. 2 

13 Протиепідемічна робота, участь сімейної медичноїсестри в її проведенні. 2 

14 Охорона праці в галузі. 2 

 Всього ЗМ 2 18 

 Всього Модуль 1 28 

 

 

 

 

 

  



 
 

VІ.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВИКЛАДАЧА 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин  

Змістовий модуль 1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров’я 

України та принципи сімейного обслуговування. 

1. Теоретичні основи сімейної медицини. Психосоціальні аспекти сімейної 

медицини. Пацієнти в контексті сім’ї. Первинна медико-санітарна допомога в 

сімейній медицині. 

4 

2 Концепція первинного медико-санітарного забезпечення населення за принципом 

сімейної медицини. 

4 

3 Положення про менеджера сімейної медицини та менеджера сімейних медичних 

сестер. 

4 

4 Положення про медичну сестру сімейної амбулаторії. Професіограма сімейної 

медичної сестри, функціональні обов’язки медичної сестри сімейної амбулаторії. 

4 

5 Загальні положення, стан та перспективи впровадження сімейної медицини в 

Україні. 

4 

6 Поліклініка та поліклінічна терапія в сімейній медицині. 4 

7 Роль сімейної медсестри в популяризації здорового способу життя, профілактики 

і диспансеризації. 

4 

 Всього ЗМ 1 28 

Змістовий модуль 2. Сімейна медицина в загальній структурі охорони здоров’я 

8 Роль сімейної медсестри в загальній структурі охорони здоров’я, принципи 

сімейного обслуговування населення. 
4 

9 Організація роботи сімейної медичної сестри. Основи інформаційного 

забезпечення поліклініки, амбулаторії. 
4 

10 Організація надання невідкладної медичної допомоги в практиці сімейної 

медицини. Невідкладна допомога у випадку раптової смерті на до госпітальному. 

4 

11 Гострі хірургічні захворювання в практиці сімейної медицини. Надання 

невідкладної допомоги при пожаленнях, покусах, електротравмах, утопленнях та 

дії низьких та високих температур. 

4 

12 Шлюб і сім’я. Планування сім’ї. Контрацепція. Неплідний шлюб. Профілактика, 

діагностика, лікування неплідності. 

4 

13 Шлюб і сім’я. Планування сім’ї. Контрацепція. Неплідний шлюб. Профілактика, 

діагностика, лікування неплідності. 

4 

 Всього ЗМ 2 24 

14 Модульний контроль. 2 

Всього Модуль 1 54 

  



 
 

VІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Місце контролю 

Змістовий модуль 1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров’я 

України та принципи сімейного обслуговування. 

1 Основні показники роботи на дільниці. Складання 

статистичного звіту. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

2 Геродієта. Складання меню, залежно від віку 

пацієнта, стану здоров’я. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

3 Патронажний візит до дитини з групи ризику 

пов'язаної  з порушенням нервової системи. 

Оцінювання фізичного, психомоторного розвитку. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

4 Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку. 

Проведення етапів медсестринського процесу.  

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

5 Раціональне харчування студента. Складання меню, 

залежно від стану здоров’я, віку, статі. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

6 Деонтологічні аспекти спілкування з пацієнтами 

похилого віку. Виконання етапів мед сестринського 

процесу. 

4 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

Змістовий модуль 2. Сімейна медицина в загальній структурі охорони здоров’я 

7 Вікові та гендерні особливості інфаркту міокарда на 

поліклінічному етапі спостереження. Виконання 

етапів медсестринського процесу. Проведення 

реабілітаційних заходів.  

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

8 Складання медико-соціального паспорту здоров’я 

родини. 

4 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

9 Гострий апендицит у дітей раннього віку. 

Проведення етапів медсестринського процесу.  
3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

10 Розробка моделі профілактичних програм 

найпоширеніших неінфекційних хронічних 

захворюваннях внутрішніх органів 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

11 Методи функціональної діагностики при порушенні 

толерантності до глюкози. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

12 Джерела фінансування сімейної медицини. 3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 

 Всього  38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ  

(есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (далі – ІНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної діяльності здобувача вищої освіти а, результати якої 

використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної 

дисципліни. Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом навчального 

проєкту, виступом на засіданні наукового гуртка, публікацією матеріалів в журналах 

(тези, статті), участю у наукових конференціях, створення фільмів, презентацій.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології в професійній діяльності» – це вид навчально - 

дослідної роботи бакалавра, яка містить результати дослідницького пошуку, 

відображає певний рівень його навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під 

час лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального 

курсу. 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 

(пошукові, дослідницькі й аналітичні роботи) 

1. Роль медсестри бакалавра у забезпеченні медичною допомогою населення в 

організації дистанційної взаємодії між сімейною медициною та діагностичними 

службами. 

2. Роль медсестри бакалавра у формуванні системи сімейної медицини в Україні. 

3. Роль медичної сестри бакалавра у роботі школи «Здорового харчування». 

4. Роль медсестри бакалавра у реалізації основних принципів страхової медицини. 

5. Фітотерапія при захворюваннях органів травлення. Виготовлення санітарного 

бюлетеня. 

6. Дистанційний централізований моніторинг стану здоров’я пацієнтів при 

захворюваннях внутрішніх органів. 

7. Диференційна діагностика гострого болю в ділянці живота. 

8. Діяльність медичної сестри бакалавра в діагностичному процесі бронхіальної 

астми. 

9. Сучасні методи діагностики бронхообструктивного синдрому в практиці 

медсестри бакалавра. 

10. Анемія у вагітних, сучасні методи діагностики. 

  



 
 

ІХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Змістовий модуль 1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони 

здоров’я України та принципи сімейного обслуговування. 

Тема. Вступ. Сімейна медицина як основа охорони здоров’я нації. 

Лекція. Мета і завдання сімейної медицини. Сімейна медицина в системі охорони 

здоров'я. Основні принципи.  Напрямки діяльності спеціалістів сімейної медицини. 

Форми і методи переходу до сімейної медицини.  

Самостійна робота. Основні показники роботи на дільниці. Складання 

статистичного звіту. 

 

Тема. Теоретичні основи сімейної медицини. Психосоціальні аспекти сімейної 

медицини. Пацієнти в контексті сім’ї. Первинна медико-санітарна допомога в 

сімейній медицині. 

Навчальна практика під керівництвом викладача. Загальні положення. 

Епідеміологічні та біостатичні аспекти сімейної медицини. Клінічна картина та 

показання до лікування в загальній медицині. Діагностична ефективність. 

Психосоціальні аспекти сімейної медицини. Особливості нагляду за пацієнтами 

підлітками.  Клімактеричний період. Особливості нагляду за пацієнтами 

геротологічного віку. Основні закономірності розвитку старіння. Особливості 

нагляду за вагітними. Розпізнавання вагітності. Основні принципи функціонування 

сімейної медицини.  

Самостійна робота. Основні принципи функціонування сімейної медицини   

 

Тема. Нормативно-правова база впровадження засад загальної практики – 

сімейної медицини в Україні, документація сімейної медичної сестри 

Лекція. Перелік нормативних документів, що регламентують впровадження засад 

загальної практики - сімейної медицини в Україні. 

Самостійна робота. Геродієта. Складання меню, залежно від віку пацієнта, 

стану здоров’я. 

 

Тема. Концепція первинного медико-санітарного забезпечення населення за 

принципом сімейної медицини. 
Навчальна практика під керівництвом викладача. Мета і завдання сімейної 

медицини. Сімейна медицина в системі охорони здоров'я. Основні принципи.  

Напрямки діяльності спеціалістів сімейної медицини. Форми і методи переходу до 

сімейної медицини. Економіка сімейної медицини. Фінансування і штати. 

Матеріально-технічне забезпечення. Управління сімейною медициною. Страхова 

медицина, можливості, варіанти. 

 

Тема. Положення про менеджера сімейної медицини та менеджера сімейних 

медичних сестер. 

Навчальна практика під керівництвом викладача. Загальні положення.  

Обов’язки. Права. Оцінка роботи і відповідальність.  

Самостійна робота. Патронажний візит до дитини з групи ризику пов'язаної  з 

порушенням нервової системи. Оцінювання фізичного, психомоторного розвитку. 



 
 

 

Тема. Положення про медичну сестру сімейної амбулаторії. Професіограма 

сімейної медичної сестри, функціональні обов’язки медичної сестри сімейної 

амбулаторії. 

Навчальна практика під керівництвом викладача. Загальні положення. 

Обов'язки сімейної медичної сестри. Права сімейної медичної сестри. 

Взаємовідносини сімейної медсестри. Відповідальність сімейної медсестри. Загальні 

знання. Загальні вміння. Спеціальні знання. Спеціальні вміння. Професійні 

практичні навички.  

Самостійна робота. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку. 

Проведення етапів медсестринського процесу. 

 

Тема. Загальні положення, стан та перспективи впровадження сімейної 

медицини в Україні.  

Лекція. Загальні положення. Обов'язки сімейної медичної сестри. Права сімейної 

медичної сестри. Взаємовідносини сімейної медсестри. Відповідальність сімейної 

медсестри. Загальні знання. Загальні вміння. Спеціальні знання. Спеціальні вміння. 

Професійні практичні навички. 

Навчальна практика під керівництвом викладача. Загальні положення. 

Обов'язки сімейної медичної сестри. Права сімейної медичної сестри. 

Взаємовідносини сімейної медсестри. Відповідальність сімейної медсестри. Загальні 

знання. Загальні вміння. Спеціальні знання. Спеціальні вміння. Професійні 

практичні навички. 

 

Тема. Поліклініка та поліклінічна терапія в сімейній медицині. 

Навчальна практика під керівництвом викладача. Поліклінічна терапія. 

Поліклініка. Підрозділи поліклініки. Показники захворюваності. Показники 

організації роботи. Показники якості діагностики і лікування. Показники якості 

профілактичної роботи. Показники ефективності динамічного спостереження.  

Самостійна робота. Раціональне харчування студента. Складання меню, 

залежно від стану здоров’я, віку, статі. 

 

Тема. Профілактична робота на дільниці сімейної медицини. 

Лекція. Значимість факторів ризику та їх класифікацію. Види профілактики. 

Категорії здорового способу життя. Основні ланки патогенезу та вплив тригерних 

факторів на розвиток захворювання. Основні фармакоекономічні стратегії 

профілактики та лікування при найбільш поширених хронічних неінфекційних 

захворюваннях. Принципи профілактичного харчування. 12 кроків здорового 

харчування. Особливості впровадження здорового способу життя серед членів 

родини. 

 

Тема. Проблеми надання довготривалої медичної допомоги населенню. 

Лекція. Хронічні захворювання. Актуальність проблеми «хронізації» патології у 

підлітків і пацієнтів молодого віку. Роль санології та валеології в профілактиці 

захворювань, формуванні здорового способу життя серед населення. 

 



 
 

Тема. Роль сімейної медсестри в популяризації здорового способу життя, 

профілактики і диспансеризації. 

Навчальна практика під керівництвом викладача. Поняття про здоров’я, 

проміжний стан, хворобу. Функціональні клінічні синдроми в практиці сімейної 

медицини. Загальні принципи укріплення здоров'я. Чинники ризику виникнення 

захворювань, боротьба з чинниками ризику. Профілактика первинну і вторинну. 

Сучасні погляди на профілактику і диспансеризацію з урахуванням оцінки стану 

здоров'я, віку, статі індивідуума та визначення факторів рівнів ризику. Методика 

проведення експертизи непрацездатності. 

Самостійна робота. Деонтологічні аспекти спілкування з пацієнтами похилого 

віку. Виконання етапів мед сестринського процесу. 

 

Змістовий модуль 2. Сімейна медицина в загальній структурі охорони 

 

Тема. Роль сімейної медсестри в загальній структурі охорони здоров’я, 

принципи сімейного обслуговування населення. 

Навчальна практика під керівництвом викладача. Принципи організації 

існуючої системи ПМСД та її недоліки. Доцільність переходу від дільнично-

територіального надання медичної допомоги до сімейної медицини. Основні 

принципи та переваги нової моделі ПМСД. Принципи сімейного обслуговування 

населення – безперервність надання медичної допомоги. Основну облікову медичну 

документацію в закладах сімейної медицини. Основні функції та зміст роботи 

сімейного лікаря. Особливості роботи сімейного лікаря і дільничного терапевта. 

Особливості спілкування сімейного лікаря з пацієнтом та його родиною. 

Психогенні, деонтологічні аспекти діяльності сімейного лікаря.  

Самостійна робота. Вікові та гендерні особливості інфаркту міокарда на 

поліклінічному етапі спостереження. Виконання етапів медсестринського процесу. 

Проведення реабілітаційних заходів. 

 

Тема. Найбільш розповсюджені захворювання внутрішніх органів в 

практичній діяльності сімейної медицини. 

Лекція. Синдром бронхіальної обструкції: бронхіальна астма. Клінічна картина 

нападу бронхіальної астми, невідкладна допомога. Больовий синдром у лівій 

половині грудної клітки: причини. Ішемічна хвороба серця: клінічна картина 

стенокардії, інфаркту міокарда, діагностика, невідкладна допомога в разі 

виникнення нападу стенокардії та інфаркту міокарда. Роль медичної сестри в 

профілактиці ІХС. Синдром порушення серцевого ритму: класифікація аритмії, 

клінічні ознаки миготливої аритмії, екстрасистолії, пароксизмальної  тахікардії, 

блокад. Діагностика та надання невідкладної допомоги. Синдром недостатності 

кровообігу: гострої судинної, гострої серцевої, хронічної недостатності кровообігу. 

Участь медичної сестри в наданні невідкладної допомоги та профілактиці ХНК. 

Самостійна робота. Складання медико-соціального паспорту здоров’я родини. 

 

  



 
 

Тема. Організація роботи сімейної медичної сестри. Основи інформаційного 

забезпечення поліклініки, амбулаторії. 

Навчальна практика під керівництвом викладача. Автоматизовані системи 

управління ПМСД. Автоматизовані системи диспансеризації та реабілітації хворих. 

Автоматизовані системи аналізу результатів функціональних досліджень. 

Впровадження телемедицини в практику сімейного лікаря. Доцільність 

впровадження нових технологій при наданні медичних послуг на засадах доказової 

медицини. 

 

Тема. Організація надання невідкладної медичної допомоги в практиці 

сімейної медицини. Невідкладна допомога у випадку раптової смерті на до 

госпітальному. 

Навчальна практика під керівництвом викладача. Надання невідкладної 

допомоги в практиці сімейної медицини при зупинці серцевої діяльності та 

зовнішнього дихання Класифікація, етіологія та патогенез раптової серцевої смерті. 

Серцево-легенева реанімація. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейної 

медицини при гострому коронарному синдромі, порушеннях серцевого ритму, 

гіпертензивному кризі та бронхообструктивному синдромі. Надання невідкладної 

допомоги в практиці сімейної медицини при судомах та втраті свідомості, 

невідкладних станах при цукровому діабеті 1 та 2 типу, гострій печінковій, нирковій 

недостатності і отруєннях.  

Самостійна робота. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейної 

медицини в разі укусів, електротравм, утопленні та дії низьких і високих 

температур. 

 

Тема. Синдром гіперглікемії, гіпер- або гіпотиреозу в практиці сімейної 

медицини. 

Лекція. Найчастіша ендокринна патологія в практиці сімейної медицини. 

Актуальність проблеми. Структура захворюваності ендокринної системи на 

сучасному етапі. Синдром гіперглікемії: основні причини. Класифікація 

захворювань, які супроводжуються гіперглікемією. Синдром гіпоглікемії: основні 

причини. Клінічна картина. Інсулінозалежний цукровий діабет (ІЗЦД, або І тип), 

інсулінонезалежний цукровий діабет (ІНЗЦД, або ІІ тип). Методи активного 

виявлення. Вікові аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь медичної сестри в їх 

проведенні. Гострі та хронічні ускладнення цукрового діабету. Невідкладна медична 

допомога при комі (гіперглікемічній, гіпоглікемічній). Соціальна адаптація пацієнта 

з цукровим діабетом. Профілактика, участь медичної сестри в її проведенні. 

Самостійна робота. Етапи реабілітації при цукровому діабеті. Участь медичної 

сестри в диспансерному спостереженні за пацієнтом. 

 

Тема. Захворювання кровотворної системи в практиці сімейної медицини.  

Лекція. Проведення медсестринського обстеження пацієнта. Установлення 

медсестринського діагнозу. Планування медсестринських втручань. Реалізація 

планування медсестринських втручань. Ведення медсестринської документації. 

Підготовка пацієнта та взяття крові з вени для біохімічного, імунологічного 

досліджень. Цитохімічне та цитогенетичне дослідження крові. Стернальна 



 
 

пункція,трепанобіопсія клубової кістки, біопсія лімфатичних вузлів. Підготовка 

пацієнта та взяття сечі для досліджень. Підготовка пацієнта та асистування 

сімейному лікареві під час обстежень, лікувальних процедур. Підготовка пацієнта 

до рентгенологічних обстежень. Проведення запису ЕКГ. Допомога сімейному 

лікареві в організації та веденні домашнього стаціонару як помічник сімейного 

лікаря при конкретному захворюванні. Планування, реалізація заходів з догляду. 

Виконання призначень сімейного лікаря. Навчання пацієнта, його оточення само- та 

взаємодогляду. Надання невідкладної долікарської медичної допомоги при 

геморагічному синдромі. Догляд за тяжкохворим та вмираючим. Навчання членів 

родини догляду за такими пацієнтами.  

Самостійна робота. Участь сімейної медичної сестри в проведенні 

диспансеризації, реабілітаційних заходів, профілактики. 

 

Тема. Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної 

сестри в її проведенні.  

Лекція. Клінічні протоколи надання невідкладної медичної допомоги хворим при 

критичних станах. Підготовка даних для написання статистичного звіту. 

Самостійна робота. Гострий апендицит у дітей раннього віку. Проведення 

етапів медсестринського процесу. 

 

Тема. Організація диспансерного спостереження за пацієнтами з патологією 

органів травлення. 

Лекція. Хронічний гастрит. Виразкова хвороба. Хронічний холецистит. 

Хронічний панкреатит. Хронічний коліт. Актуальність проблеми. Сучасні погляди 

на етіологію. Чинники ризику. Класифікація. Особливості перебігу в пацієнтів 

різного віку. Сучасні методи діагностики. Атиповий перебіг виразкової хвороби. 

Ускладнення, їх профілактика. Етапи реабілітації. Лікувальне харчування. 

Диспансеризація. Кратність спостереження за пацієнтом сімейним лікарем і 

сімейною медичною сестрою. Профілактика рецидивів. Нетрадиційні методи 

лікування. Фітотерапія. Санаторно-курортне лікування в разі захворювань органів 

травлення. Первинна та вторинна профілактика захворювань, участь сімейної 

медичної сестри в її проведенні. 

Самостійна робота. Клінічні протоколи надання медичної допомоги 

хворим з патологією органів травлення. 

 

Тема. Особливості спостереження за дітьми раннього віку в сімейній 

медицині. 

Лекція. Методика оцінювання стану здоров’я дитини, фізичного та 

психомоторного розвитку. Особливості раціонального харчування дитини віком до 3 

років. Принципи ефективного консультування. Диференційна діагностику та 

профілактику дефіцитних станів(рахіт, залізодефіцитна анемія). календарний план 

щеплень дітей віком до 3 років. 

Самостійна робота. 
 

  



 
 

Тема. Гострі хірургічні захворювання органів травлення в практиці сімейної 

медицини. 

Лекція. Тактика медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта з болем у животі в 

домашніх умовах. Невідкладна долікарська медична допомога при гострому животі 

на догоспітальному етапі. Шлункові та кишкові кровотечі. Визначення, найбільш 

часті причини. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з 

шлунковою (кишковою) кровотечею. Невідкладна долікарська медична допомога на 

догоспітальному етапі. Основні причини. Закрепи органічні та функціональні. 

Вікові аспекти. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта на 

догоспітальному етапі, участь сімейної медсестри в їх проведенні.  

Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з закрепами. 

Навчальна практика під керівництвом викладача. Тактика медичної сестри у 

вирішенні проблем пацієнта з болем у животі в домашніх умовах. Невідкладна 

долікарська медична допомога при гострому животі на догоспітальному етапі. 

Шлункові та кишкові кровотечі. Визначення, найбільш часті причини. 

Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з шлунковою (кишковою) 

кровотечею. Невідкладна долікарська медична допомога на догоспітальному етапі. 

Основні причини. Закрепи органічні та функціональні. Вікові аспекти. Лабораторні 

та інструментальні обстеження пацієнта на догоспітальному етапі, участь сімейної 

медсестри в їх проведенні.  Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта 

з закрепами. 

Самостійна робота. Розробка моделі профілактичних програм найпоширеніших 

неінфекційних хронічних захворюваннях внутрішніх органів 

 

Тема. Шлюб і сім’я. Планування сім’ї. Контрацепція. Неплідний шлюб. 

Профілактика, діагностика, лікування неплідності. 

Лекція. Планування сім’ї. Планування сім’ї для різних вікових категорій 

населення. Участь чоловіків у плануванні сім’ї. Планування сім’ї та профілактика 

інфекцій, що передаються статевим шляхом. Нормативно-правове забезпечення 

послуг із планування сім’ї. Фізіологія репродуктивної системи. Консультування. 

Методи контрацепції відповідно до періодів життя. Методи контрацепції. 

Ефективність методів контрацепції. Медичні критерії прийнятності ВООЗ. 

Класифікація категорій. Оцінювання пацієнтки. Гормональна контрацепція. 

Внутрішньоматкові контрацептиви. Внутрішньоматкова система з 

левоноргестрелом (Мірена). Бар’єрні методи контрацепції. Невідкладна 

контрацепція.  

 

Тема. Протиепідемічна робота, участь сімейної медичної сестри в її 

проведенні. 
Лекція. Проведення протиепідемічних заходів при інфекційних захворюваннях. 

Протиепідемічна робота на дільниці, участь сімейної медсестри в проведенні 

профілактики COVID-19. Обмежувальні заходи при грипі, дитячих інфекціях. 

Організація, проведення імунізації населення дільниці сімейної медицини. 

 

  



 
 

Тема. Охорона праці в галузі. 
Лекція. Правила техніки безпеки та охорона праці, протиепідемічний режим під час 

взяття біологічного матеріалу, проведення інструментальних обстежень. 

Навчальна практика під керівництвом викладача. Правила техніки безпеки та 

охорона праці, протиепідемічний режим під час взяття біологічного матеріалу, 

проведення інструментальних обстежень. 

 

Тема. Модульний контроль. 

     Практичні заняття.   



 
 

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 завдань; ділова гра; робота у групах, відпрацювання 

практичних навичок, заповнення медичної документації. 

- самостійна робота: обов'язкова, що передбачена навчальним планом і 

робочими програмами є одним з показників академічної активності та додаткових 

освітніх досягнень 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 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 здобувачі вищої освіти під час переддипломної 

практики;  

– відвідування та участь у засіданнях відповідних наукових гуртків тощо;  

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

- індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) –дослідницька 

робота здобувачів вищої освіти, 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, Днях наук. 

- дистанційне навчання. 

  



 
 

Х. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СФОРМОВАНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Методи та форми контролю успішності здобувачів вищої освіти 

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності освітньої роботи здобувачів вищої освіти. Вона формується на засадах 

набуття компетенцій та накопичення рейтингових балів за різноманітну освітню 

діяльність здобувачів вищої освіти за певний період навчання.  

Методи, форми контролю здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до 

вимог програми основної дисципліни «Медсестринство в сімейній медицині» та 

Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності в умовах впровадження 

Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

 

Методи контролю: 

 усне індивідуальне опитування 

 письмовий тестовий контроль 

 комп’ютерний тестовий контроль 

 індивідуальне завдання 

 проєкти 

 презентації 

 участь в НДРЗ 

 модульний контроль 

 

Передбачені наступні форми контролю успішності здобувачів вищої освіти: 

І. Контроль початкового рівня знань, який визначається на першому 

практичному занятті та включає перевірку знань теоретичного та практичного 

матеріалу, який вивчали під час здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста. Контроль проводять методом фронтального усного 

опитування для з’ясування рівня підготовки та оволодіння комп’ютерної 

грамотності 

ІІ. Поточний контроль (засвоєння теми) здійснюється на практичних заняттях з 

метою перевірки рівня засвоєння вивченого матеріалу, відповідно до поставлених 

завдань з кожної теми. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування 

та виконання письмових завдань (тестування). Поточний контроль здійснюється 

відповідно до конкретних цілей на кожному практичному занятті засвоєння тем 

(поточний контроль). По завершенню вивчення навчального розділу проводиться 

письмова контрольна робота. 

ІІІ. Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення 

дисципліни, базується на результатах оцінювання поточної навчальної діяльності 

здобувачів вищої освіти, які повністю виконали навчальну програму дисципліни – 

відвідували всі аудиторні навчальні заняття та набрали за результатами поточної 

навчальної діяльності кількість балів, не меншу 60 % від максимальної суми балів 

(не менше 120 балів). 

  



 
 

ХІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ ЗДОБУВАЧЕМ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Рейтингова система оцінювання набутих здобувачами результатів навчання розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання освітньої діяльності здобувачів вищої освіти в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу» та 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання». 

Порядок нарахування балів 
Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та успішності 

освітньої роботи здобувача вищої освіти. Вона формується на засадах набуття компетенцій та 

накопичення рейтингових балів за різноманітну освітню діяльність здобувача за певний період 

навчання. 

Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які здобувач 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 вищої освіти 

Максимальна кількість балів, що присвоюється здобувачам при засвоєнні кожного 

модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну освітню 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 освітньої діяльності 
Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається кількістю тем в 

модулі. 

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

визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача та засвоєння ним 

передбачених програмою тем самостійної роботи. Поточне оцінювання студентів по відповідних 

темах проводиться за багатобальною шкалою з подальшим перерахунком у традиційну 4-бальну 

систему («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Виставлення балів обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями. 

 

Критерії оцінювання поточних знань та вмінь здобувачів вищої освіти 
Відповідь на навчальній практиці, виконання самостійної роботи та за темою 

індивідуального завдання. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання поточних знань та вмінь здобувачів вищої освіти 
  

А - 5 

відмінно 

Здобувач вищої освіти має глибокі міцні і системні знання з теми. Вміє 

застосовувати здобуті теоретичні знання для розв'язання практичних задач. 

Вміє провести самостійний аналіз результатів та встановити. Будує відповідь 

логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну термінологію. 

В - 4,5 

добре 

Здобувач вищої освіти має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх 

на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні 

відповідей. Виконує практичне завдання повністю, з опорою на теоретичні 

знання, але може допустити неточності, окремі помилки в аналізі. Виконує 

послідовно та методично правильно програмні практичні навички. 



 
 

С - 4 

добре 

Здобувач вищої освіти знає програмний матеріал повністю, має практичні 

навички, але недостатньо вміє самостійно обґрунтувати та інтерпретувати 

результати, не може вийти за межі теми. 

D – 3,5 

задовільно 

Здобувач вищої освіти знає основний зміст теми, але його знання мають 

загальний характер, іноді не підкріплені прикладами. Виконує практичне 

завдання неповністю, демонстрував невміння виконувати завдання самостійно. 

E - 3 

задовільно 

Здобувач вищої освіти має фрагментарні знання з теми. Не чітко володіє 

теоретичним матеріалом, термінологією. Виконав практичне завдання 

частково, з помилками. Проводить аналіз та інтерпретацію результатів 

дослідження поверхнево на низькому рівні. 

FХ - 2 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

Здобувач вищої освіти 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 

вивченням 

дисципліни 

Здобувач вищої освіти не знає програмного матеріалу, відмовляється 

відповідати повністю не виконав практичне завдання. 

 

Схема нарахування балів 
Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні окремої теми з традиційної 

шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 9 балів; 

- оцінка «добре» – 8 балів; 

- оцінка «задовільно» – 6 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Таблиця 2 

Розподіл балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS 

Модуль 1. Медсестринство в сімейній медицині 

Середні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

Структура 

дисципліни 
№ заняття «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий 

модуль 1 
1 9 8 6 0 

2 9 8 6 0 

3 9 8 6 0 

4 9 8 6 0 

5 9 8 6 0 

6 9 8 6 0 

7 9 8 6 0 

Всього змістовий модуль 1 63 56 42 0 

Змістовий 

модуль 2 
8 9 8 6 0 

9 9 8 6 0 

10 9 8 6 0 

11 9 8 6 0 

12 9 8 6 0 

13 9 8 6 0 

Всього змістовий модуль 2 54 48 36 0 

Всього поточна успішність 117 104 78 0 

ІДРС (не більше 12 балів) 3   0 

Всього поточна успішність 120   0 

Модуль- 14 80 65 50 0 



 
 

контроль 

МОДУЛЬ 1 200 169 128 0 

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

 

Оцінювання самостійної роботи здобувача вищої освіти 
Оцінювання самостійної роботи (табл. 1,2), 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 здобувача вищої освіти 
Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу здобувача вищої освіти 

складає 12 балів (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної роботи 

здобувача вищої освіти 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 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 ІНДЗ. 

Якщо здобувач вищої освіти 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, балів за ІНДЗ не 

повинна перевищувати 200 балів. 
 

Схема нарахування балів за поточну успішність 
1. За поточну освітню діяльність здобувач може отримати максимально 120 балів (табл. 2). 

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення кількості 

тем, що підлягають оцінюванню (13 тем) на бали, що відповідають оцінці “відмінно” (9 балів), з 

додаванням максимальної кількості балів за ІДРС (3 балів – максимальне оцінювання якості 

виконання індивідуальної ІДРС). 

13 тем х 9 балів  = 117 балів+ 3 балів (ІДРС) = 120 балів. 

2. За поточну освітню діяльність здобувач може отримати мінімально 78 балів (табл. 1, 2). 

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення кількості 

тем, що підлягають оцінюванню (13 тем) на бали, що відповідають оцінці “задовільно” (6 

балів).  13 тем х 6 балів = 78 балів 

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

супроводжується оцінювальними судженнями. 

 

Підсумковий модульний контроль 
До підсумкового модуль-контролю допускаються здобувачі, які виконали програму даного 

модулю та отримали за поточну успішність не менше 78 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 здобувач 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 здобувач 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 здобувачеві на основі його задовільних знань матеріалу 

дисципліни та при задовільному рівні його розуміння. Здобувач 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 здобувача 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, 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. 

 

 



 
 

Критерії оцінювання клінічного ситуаційного завдання 

 

Оцінка Критерії Бали 

«відмінно» виставляється у випадку, коли здобувач 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 здобувач 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 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. 

10-12 балів 

«задовільно» Оцінка ставиться здобувачеві 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 здобувач 

не відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 
0 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 здобувач 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. Критерії оцінювання виконання практичного завдання 

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 

«незадовільно» 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 здобувач набрав мінімально 46 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. 

 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 змістових модулі з 

дисципліни та модульний контроль. 



 
 

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

конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями (табл. 5, 

8, 9). 
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 

олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше. 

Загальна кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 
 

Таблиця 8 

Оцінювання дисципліни «Медсестринство в сімейній медицині» 

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 

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» 

 

Примітка Ці критерії також застосовують при визначенні оцінки за модуль за 

необхідності. 

  



 
 

ХІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Методичне забезпечення 

− Робоча програма  

− Підручники та навчальні посібники,  

− Конспекти 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 

− Робочі зошити 

− Навчальні таблиці 

− Силабус навчальної програми 

 

Матеріальне забезпечення 

− Ноутбук 

− Інструментарій для відпрацювання практичних навичок 

 

 

  



 
 

ХІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ\ 

 

1. Сімейна медицина — нова галузь в системі охорони здоров’я України. 

2. Концепція сімейної медицини. Засади її впровадження в Україні. 

3. Досвід країн Західної Європи та Америки в галузі сімейної медицини. 

4. Переваги сімейного принципу надання медичної допомоги. 

5. Основні принципи та моделі функціонування сімейної медицини. 

6. Основні напрями діяльності сімейних медиків. 

7. Нормативні документи з сімейної медицини. 

8. Основні показники роботи на дільниці сімейної медицини. 

9. Домашні стаціонари, профілі, форми. Денний стаціонар. 

10. Патронажні візити. 

11. Комунікація між сімейною медичною сестрою, пацієнтом, членами його 

родини. 

12. Медична етика та субординація. 

13. Сумка сімейного лікаря для надання невідкладної медичної допомоги 

вдома. 

14. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри на амбулаторному 

прийомі і вдома. 

15. Медична та медсестринська документації сімейної медсестри. 

16. Деонтологія в роботі сімейної медичної сестри. Геріатричний пацієнт, 

особливості роботи з ним. Геродієта. 

17. Моральна та правова відповідальність сімейної медичної сестри. 

18. Медична таємниця. 

19. Ятрогенні захворювання, егогенія. Профілактика. 

20. Види професійних порушень, їх вплив на пацієнта. 

21. Медичні працівники і закон. 

22. Диспансеризація населення дільниці сімейної медицини. Види. Участь 

сімейної медсестри в її проведенні. 

23. Організація профілактичної роботи з немовлятами, пацієнтами 

похилого віку, вагітними. 

24. Профілактика рахіту, анемії, дистрофії на дільниці сімейної 

медицини. 

25. Профілактика онкопатології, туберкульозу, участь сімейної медсестри в її 

проведенні. 

26. Протиепідемічна робота на дільниці, участь сімейної медсестри в її 

проведенні. 

27. Обмежувальні заходи при грипі, дитячих інфекціях. 

28. Організація, проведення імунізації населення дільниці сімейної медицини. 

29. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри в осередку особливо 

небезпечних інфекцій. 

30. Кашель. Визначення, характер кашлю, основні причини. Нозології, які 

супроводжуються кашлем. 

31. Гострі респіраторні захворювання. 

32. Бронхіт. Пневмонія. Вікові аспекти. 

33. Туберкульоз легень. Класифікація. Вікові аспекти. 



 
 

34. Респіраторні алергози.  

35. Серцева астма. Набряк легенів. Вікові аспекти. 

36. Підготовка пацієнта з кашлем до лабораторних та інструментальних 

обстежень. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта в 

домашніх умовах. 

37. Задишка. Визначення, види задишки, основні причини. Захворювання, які 

супроводжуються задишкою. 

38. Обструктивний бронхіт. Стенозуючий ларинготрахеїт. 

39. Бронхіальна астма. Вікові аспекти. 

40. Вроджений стридор у немовлят. 

41. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта з задишкою на 

догоспітальному етапі, участь сімейної медсестри в їх проведенні. Медсестринський 

підхід до вирішення проблем пацієнта в домашніх умовах. 

42. Біль у грудній клітці. Причини виникнення. Нозології, які супроводжуються 

болем у грудній клітці. 

43. Стенокардія. Інфаркт міокарда. Проблеми пацієнта. Невідкладна 

терапія, участь сімейної медсестри в її проведенні. 

44. Плеврит. 

45. Невралгія. Оперізувальний лишай. 

46. Біль в грудній клітці у дітей і підлітків. Вікові аспекти. 

47. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта з болем у грудях, 

участь сімейної медсестри в підготовці до них. Тактика сімейної медичної сестри у 

вирішенні проблем пацієнта. 

48. Значення загальної диспансеризації у ранньому виявленні ішемічної 

хвороби серця. Участь сімейної медсестри у проведенні заходів первинної та 

вторинної профілактики. 

49. Біль у животі. Основні причини. Характер болю, локалізація, іррадіація, 

зв’язок з прийомом їжі. Нозологїї, які супроводжуються болем у животі. 

50. Гострий живіт. 

51. Гастрит. Виразкова хвороба. Вікові аспекти. 

52. Хронічний холецистит. Хронічний панкреатит. Хронічний коліт. Вікові 

аспекти. 

53. Біль у животі в немовлят. Диспепсії. Гастроентероколіти. 

54. Тактика медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта з болем у животі в 

домашніх умовах. 

55. Невідкладна долікарська медична допомога при гострому животі на 

догоспітальному етапі. 

56. Шлункові та кишкові кровотечі. Визначення, найбільш часті причини. 

57. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з шлунковою 

(кишковою) кровотечею. Невідкладна долікарська медична допомога на 

догоспітальному етапі. 

58. Біль голови. Найбільш часті причини. Психогенний біль голови. Травми 

мозку. Загальні захворювання. Судинна патологія. Вікові аспекти. 

59. Біль голови у дітей. Тактика сімейної медсестри у вирішенні проблем 

пацієнта при конкретному захворюванні в домашніх умовах. 



 
 

60. Закрепи. Основні причини. Закрепи органічні та функціональні. Вікові 

аспекти. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта на догоспітальному 

етапі, участь сімейної медсестри в їх проведенні.  Медсестринський підхід до 

вирішення проблем пацієнта з закрепами. 

61. Суглобовий синдром. Основні причини. Патологічні стани, які 

супроводжуються болем у суглобах і спині. 

62. Ревматична хвороба. Вікові аспекти. Профілактика. 

63. Ревматоїдний артрит. Вікові аспекти. Ювенільний ревматоїдний артрит. 

64. Системний червоний вовчак. Деформівний остеоартроз. Подагра. Вікові 

аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь сімейної медсестри в їх проведенні. 

65. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з болем у 

суглобах та спині. 

66. Артеріальна гіпертензія. Визначення. Актуальність проблеми. 

67. Національна програма з артеріальної гіпертензії, завдання сімейних медиків. 

68. Пограничні показники артеріального тиску. Нейроциркуляторна 

дистонія. 

69. Симптоматичні артеріальні гіпертензії. 

70. Ессенціальна артеріальна гіпертензія. Чинники ризику. Вікові аспекти. 

71. Артеріальна гіпертензія у підлітків, вагітних, геріатричних пацієнтів. 

72. Методи активного виявлення артеріальної гіпертензії. 

73. Ускладнення артеріальної гіпертензії (інфаркт міокарда, інсульт, 

недостатність кровообігу, ниркова недостатність), участь сімейної медсестри в їх 

профілактиці. 

74. Етапи реабілітації при артеріальній гіпертензії, участь сімейної медсестри в 

її проведенні. Диспансерний нагляд. Періодичність спостереження за пацієнтом на 

дільниці. Особливості догляду в домашніх умовах. 

75. Роль сімейної медсестри в профілактиці артеріальної гіпертензії. 

76. Гіперглікемія. Визначення. Основні причини. Чинники ризику. 

77. Класифікація захворювань, які супроводжуються гіперглікемією. 

78. Епідеміологія цукрового діабету. Методи активного виявлення. Вікові 

аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь сімейної медсестри в їх проведенні. 

79. Гострі та хронічні ускладнення цукрового діабету. 

80. Невідкладна долікарська медична допомога при діабетичній та 

гіпоглікемічній комах. 

81. Реабілітація при цукровому діабеті. Дієтотерапія. Участь сімейної 

медсестри в диспансерному нагляді за пацієнтом. 

82. Соціальна адаптація пацієнта з цукровим діабетом. Профілактика, участь 

сімейної медсестри в її проведенні. 

83. Гіпер- або гіпотиреоз. Визначення. Основні причини виникнення. 

Класифікація нозологій, які супроводжуються гіпертиреозом. 

84. Дифузне тиреотоксичне воло. Ендемічне воло. 

85. Аутоімунний тиреоїдит. Рак щитоподібної залози. 

86. Йододефіцитний стан. Методи діагностики. Вікові аспекти. Етапи 

реабілітації. Диспансеризація. Роль сімейної медсестри в проведенні йодної 

профілактики. 

87. Функції гемопоетичної системи. Сучасний погляд на кровотворення. 



 
 

88. Анемія. Визначення, етіологія, класифікація.  

89. Постгеморагічна, залізодефіцитна, мегалобластна, гіпо- та апластична, 

гемолітична анемії. 

90. Особливості перебігу анемії у немовлят, підлітків, вагітних, пацієнтів 

похилого віку. Діагностика. Принципи лікування. Реабілітаційні заходи, участь 

сімейної медичної сестри їх проведенні. Диспансерний нагляд. Профілактика. 

91. Гемобластоз. Визначення. Актуальність проблеми. Сучасні погляди 

на етіологію. 

92. Класифікація пухлинних захворювань кровотворної і лімфоїдної тканин. 

Вікові аспекти. Мієлоїдні пухлини. Методи діагностики. Основні принципи 

лікування. Реабілітація. Профілактика. 

93. Лімфоїдні пухлини. Визначення. Етіологія. Вікові аспекти. 

94. Медсестринський процес при лімфоїдних пухлинах. Методи діагностики. 

Основні принципи лікування. Профілактика. 

95. Геморагічні захворювання. Визначення. Етіологія. Класифікація. Методи 

діагностики. Вікові аспекти. Реабілітаційні заходи, участь сімейної медсестри в їх 

проведенні. Профілактика. 

96. Лихоманка. Визначення. Основні причини. Класифікація лихоманки за 

висотою температури, тривалістю, характером температурної кривої. 

97. Інфекційні захворювання — основна причина лихоманки. Вікові аспекти 

проблем пацієнта при лихоманці. 

98. Лихоманка у новонародженого, немовляти. 

99. Гіпертермічний синдром, фебрильні судоми. Участь сімейної медсестри у їх 

запобіганні. 

100.Методи лабораторних та інструментальних обстежень пацієнта з 

лихоманкою, участь сімейної медсестри у їх проведенні. 

101.Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта з 

лихоманкою. 

102. Невідкладна долікарська медична допомога при гіпертермічному синдромі, 

фебрильних судомах. 

103. Біль у горлі. Найчастіші причини. 

104. Гострий тонзиліт. Хронічний тонзиліт. Профілактика. 

105. Дифтерія. Епідеміологія. Основні причини виникнення. Чинники ризику. 

Вікові аспекти проблем пацієнта. Обстеження пацієнта, участь сімейної медсестри у 

його проведенні. 

106. Схема повідомлення, протиепідемічні заходи при дифтерії. Особливості 

роботи з контактними. Правила виписки в колектив. 

107. Особливості догляду за пацієнтом з гострим тонзилітом в домашніх 

умовах. 

108. Роль імунізації в профілактиці дифтерії на дільниці сімейної медицини. 

Епідемічний паротит. Профілактика. 

109. Висипка. Дитячі екзантематозні інфекції. Кір. Скарлатина. Вітряна віспа. 

Краснуха. Епідеміологія. Основні причини виникнення. 

110. Проблеми пацієнта при дитячих екзантематозних інфекціях. 



 
 

111. Основні протиепідемічні заходи в колективі при дитячих екзантематозних 

інфекціях. Особливості догляду за пацієнтом в домашніх умовах. Правила виписки в 

колектив. 

112. Роль профілактичних щеплень в профілактиці кору, краснухи, 

епідемічного паротиту на дільниці сімейної медицини. 

113. Шлунково-кишкові розлади. Епідеміологія. Кишкові інфекції. 

Дизентерія. Сальмонельоз. Гастроентероколіт. 

114. Особливо небезпечні інфекції. Холера. Основні причини виникнення. 

Вікові аспекти проблем пацієнта при кишкових інфекціях. Протиепідемічні заходи в 

осередку інфекції. Схема повідомлення. Особливості обстеження контактних. 

115. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри в осередку особливо 

небезпечної інфекції. Нормативні документи. Накази СЕС. Диспансеризація при 

інфекційній патології. Профілактика. 

116. Гепатит. Епідеміологія. Основні причини вірусного гепатиту А і В. 

Актуальність проблеми. Вікові аспекти. Диспансерне спостереження за 

реконвалісцентами. Протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Спостереження за 

контактними. 

117. Роль сімейної медичної сестри в ранній діагностиці та профілактиці 

вірусного гепатиту на дільниці сімейної медицини. 

118. Санітарно-освітня робота, участь сімейної медсестри в її проведенні на 

дільниці сімейної медицини. 

119. Медико-соціальні аспекти планування сім’ї. 

120. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя. 

121. Правила техніки безпеки та охорона праці. 

 

  



 
 

ХІV. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

Рекомендована література: 

Навчальна література: 

1. Концепція Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 

засадах загальної практики/сімейної медицини на 2006-2010 роки. 

2. Матеріали ІІ з’їзду лікарів загальної (сімейної) практики України. - Харків, 

25-26 жовтня 2005 // Міжнародний медичний журнал. Спеціальний випуск. – 2005. –

– 236 с. 

3. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю “Актуальні питання сімейної медицини в Україні: стан та перспективи 

розвитку”. – Київ, 4-5 жовтня 2007 // Сімейна медицина. Спеціальний випуск. - 2007. 

– № 3 – 100 с. 

4. Матеріали та тези Всеукраїнської конференції сімейних лікарів “Сімейна 

медицина в Україні – наукові розробки та практика впровадження” - м. Київ, 9-10 

листопада 2006 // Сімейна медицина. – 2006. - № 4 – 114 с. 

5. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Підготовка 

сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні” - м. 

Чернівці, 13-14 квітня 2005 // Буковинський медичний вісник. – 2005. – Т.9, № 3 – 

185 с. 

6. Левченко Г.Ф. Семейная медицина. Учебное пособие. –Луганськ: Из-во 

ВУГУ, 2000. –260 с. 

7. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань 

внутрішніх органів / За ред. д.мед.н., проф. Ю.М. Мостового. – 6-е вид., доп. і 

перероб. – Вінниця, 2004. – 463 с. 

8. Поліклінічна справа і сімейний лікар / За ред. Є.Я. Склярова, І.О. Мартинюка, 

Б.Б. Лемішка. – К.: “Здоров’я”, 2003. – 636 с. 

9. Поликлиническая терапия / Под ред. В.А. Галкина – Москва: Медицина, 

2000. – С. 21-25. 

10. Проект Державної програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року // Сімейний лікар. – 

2007. – № 2 (4). – С. 37-48. 

 

Електронні ресурси: 

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

2.  http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=508   

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

[Електронний ресурс] – режим доступу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html.  

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

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

рівня вищої освіти».  [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-

medsestrinstvo-bakalavr.pdf.  

5. Наказ МОЗ України від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів 

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

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=508
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf


 
 

основних медичних процедур та маніпуляцій». [Електронний ресурс] – режим 

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

6. Реєстр медико-технологічних документів. [Електронний ресурс] – режим 

доступу https://dec.gov.ua/mtd/home/  

7. Галузеві стандарти та клінічні настанови. [Електронний ресурс] – режим 

доступу https://dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/  
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