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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ХОСПІСНА ТА ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА, М/С В ГЕРОНТОЛОГІЇ 
 (назва навчальної дисципліни) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 
елективний курс   

Модулів – 1 Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО   
 

Термін навчання  

1 рік 10 місяців 

Загальна кількість 

годин – 90 год. 
Лекції 

26 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 54 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Навчальна практика 

28 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 36 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

36 год. 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю:  

залік  

 
Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



 

І. ВСТУП 

 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Хоспісна та паліативна 

допомога, медсестринство в геронтології» 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 в коледжі на засіданні 

Педагогічної ради коледжу від 10.12.2019р. протокол № 3. Освітньо-

професійна програма введена в дію з 01 вересня 2019 року, переглянута та 

затверджена на засіданні Педагогічної ради 31.08.2020р. протокол № 1. 

Робоча навчальна програма вводиться в дію з 01 вересня 2020 року. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Хоспісна та паліативна 

допомога, медсестринство в геронтології» розрахована на 90 годин (3 кредити), 

з яких лекцій – 26, навчальної практики під керівництвом викладача – 28, 

самостійної роботи здобувачів освіти – 36 годин. 

Метою навчальної дисципліни «Хоспісна та паліативна допомога, 

медсестринство в геронтології» є формування мотиваційної, когнітивної та 

операційної складових готовності здобувачів освіти до реалізації соціальної 

роботи у сфері паліативної допомоги, набуття практичних навичок та вмінь з 

організації та надання паліативної допомоги у спеціалізованих закладах 

охорони здоров’я, а також опанування та удосконалення медсестринського 

процесу при здійсненні догляду за пацієнтами похилого та старечого віку . 

Основні завдання удосконалення теоретичних знань, практичних навичок 

та вмінь з питань організації та надання паліативної та хоспісної допомоги 

здобувачів вищої освіти, що працюють у спеціалізованих закладах охорони 

здоров’я з надання паліативної та хоспісної допомоги – паліативних 

відділеннях, а також в окремих хоспісах для пацієнтів  в термінальному періоді 

життя, оволодіння основними аспектами здійснення догляду за пацієнтами 

похилого та старечого віку. 

Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні 

результати навчання за ОКР молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона 

здоров’я. 

 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

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

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 01. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Знати свої права та обов’язки 

як члена суспільства; 

розуміти значення 

верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина  

для формування особистості 

у вільному демократичному 

суспільстві. 

Вміти застосовувати знання 

громадських прав та 

обов’язків з метою 

відстоювання національних, 

професійних та особистих 

інтересів. 

На основі розуміння цінностей 

демократичного 

громадянського суспільства, 

сприяння верховенству права, 

становленню прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

Вміти відстоювати свої 

права вільного 

громадянина у 

демократичному 

суспільстві. 

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 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 

Нести відповідальність щодо 

виконання етичних та 

деонтологічних норм і 

принципів у професійній 

діяльності 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК.03 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 

Мати спеціальні знання про 

потреби пацієнта/клієнта у 

різні періоди життя 

(включаючи процес вмирання). 

Вміти планувати та надавати 

медсестринську допомогу 

пацієнтам/клієнтам у різні 

періоди життя (включаючи 

процес вмирання). 

Вміти виконувати мед 

сестринські втручання, 

вараховуючи особливості 

різних періодів життя. 

Вміти оцінювати та 

Здатніть комунікувати з різними 

людьми, дотичними до догляду 

та опіки над 

пацієнтами/клієнтами; 

створювати сприятливий 

мікроклімат при здійсненні мед 

сестринських втручань 

Нести відповідальність за 

своєчасність та правильність 

виконання самостійних 

медсестринських втручань 



 

 

іншими медичними і 

соціальними працівниками 

коректувати індивідуальні 

плани догляду за 

пацієнтом/клієнтом в різні 

вікові періоди. Вміти 

співпрацювати з особами, що 

доглядають за 

пацієнтом/клієнтом, членами 

сім’ї та іншими медичними і 

соціальними працівниками в 

процесі 

вмирання пацієнта. 

СК 04. Застосовування 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для забезпечення 

пацієнтові/клієнтові гідного 

ставлення, 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту його 

прав, фізичних, психологічних та 

духовних потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки 

Мати спеціальні знання про 

гідне ставлення до 

пацієнта/клієнта, вимоги щодо 

забезпечення 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту його 

прав, фізичних, психологічних 

та духовних потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки. 

Вміти забезпечувати 

пацієнту/клієнту при виконанні 

медсестринських втручань та 

дій приватність/інтимність/, 

конфіденційність, захист його 

прав. Вміти задовольняти 

фізичні, психологічні та 

духовні потреби 

пацієнта/клієнта на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки. 

Підтримувати конфіденційність, 

захист прав  пацієнта/клієнта при 

задоволенні його потреб, при 

цьому звертаючи увагу оточення 

на дотримання цих вимог 

Самостійне і відповідальне 

виконання доручених мед 

сестринських втручань  з 

дотриманням 

конфіденційності та прав 

пацієнта/клієнта 

СК 05. Здатність ефективно 

застосовувати сукупність 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для забезпечення 

догляду на основі холістичного 

(цілісного) підходу, враховуючи 

задоволення потреб пацієнта у 

комфорті, харчуванні, особистій 

гігієні та здатності особи 

задовольняти свої щоденні 

потреби 

Мати спеціальних знання про 

людину, її органи та системи; 

алгоритми та стандартні схеми 

призначення харчування при 

лікуванні захворювань (за 

списком 2) 

Вміти визначати, на підставі 

попереднього та клінічного 

діагнозу, характер харчування 

при лікуванні захворювань (за 

списком 2); забезпечувати 

руховий режим та особисту 

гігієну 

Формувати та донести до 

пацієнта, фахівців висновки щодо 

харчування при лікуванні 

захворювання (за списком 2); 

залучати оточення пацієнта до 

задоволення гігієнічних та 

фізіологічних потреб 

Нести відповідальність за 

обґрунтованість визначення 

харчування при лікуванні 

захворювання (за списком 

2), за своєчасність та 

акуратність виконання 

гігієнічних і фізіологічних 

процедур 

СК 09. Здатність здійснювати 

організацію, впровадження та 

контроль медсестринського 

процесу в паліативній та 

хоспісній допомозі 

Знати структуру, 

завдання,принципи роботи 

хоспісу, як медико-соціального 

закладу паліативної допомоги; 

концепції і принципи 

паліативної та хоспісної 

медичної допомоги; 

Характеристики больових 

Вміти планувати і здійснювати 

догляд за пацієнтами, 

використовуючи стандарти та 

протоколи медсестринської 

діяльності; виявляти дійсні 

проблеми; забезпечувати 

лікувально-охоронний та 

санітарно-протиепідемічний 

Забезпечувати довірливі 

відносини з пацієнтами, 

проводити психотерапію, 

виконувати комунікативну роль 

між особами, які мають до даного 

випадку відношення 

Вміти автономно 

вирішувати супутні потреби 

пацієнта та нести 

відповідальність за 

задоволення цих потреб 



 

 

синдромів, принципи 

лікування, загальне 

знеболення; уніфіковані 

клінічні протоколи надання 

медичної допомоги 

тяжкохворим та агонуючим; 

психологічні, етичні, соціальні 

та релігійні аспекти паліативної 

медицини. 

режим в хоспісах; володіти 

принципами лікування 

больових синдромів; надавати 

паліативну допомогу 

інкурабельним хворим; 

прогнозувати потенційні 

проблеми та запобігати їм; 

реалізовувати побутові, 

соціальні та релігійні потреби 

пацієнтів; навчати 

доглядальників особливостям 

догляду за тяжкохворими та 

агонуючими пацієнтами. 



 

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 «Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство в геронтології», є: 

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

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

вдома, шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою дитиною 

чи її батьками; уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, алергологічний та 

епідеміологічний анамнез, оцінювати анамнестичні дані. 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

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

дійсні проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати медсестринський 

діагноз. 

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

вдома, непередбачуваних обставин та вміти складати план медсестринських втручань для 

вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнтів різного віку; здійснювати взаємозалежні 

медсестринські функції. 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

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

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

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

молодшого й технічного персоналу; встановлювати соціально-психологічний 

комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, будувати 

індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання здобувачів 

освіти. 

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

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

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

аналіз статистичних показників ефективності диспансеризації; проводити роз’яснювальну 

роботу серед пацієнтів різних диспансерних груп; вести облік груп здоров’я; розраховувати 

та оцінювати окремі показники комплексної дії мікроклімату на організм людини; визначати 

етапи медико-соціальної реабілітації пацієнта, завдання до кожного етапу; складати 

комплекс реабілітаційних заходів залежно від профілю, перебігу, періоду захворювання; 

проводити перепис дитячого населення. 

ПРН 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 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

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

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



 

 

ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Навчальна 

практика 
СРС 

Модуль 1.  Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство в геронтології . 

1. Захворювання системи крові в геріатрії.  
Паліативна допомога .  

6 2 2 2 

2. Захворювання органів дихання в геріатрії. Паліативна 
допомога 

6 2 2 2 

3. Захворювання органів травлення в геріатрії. 
Паліативна допомога 

6 2 2 2 

4. Захворювання опорно-рухового апарату в геріатрії.  8 2 2 4 
5. Захворювання ендокринної системи в геріатрії. 6 2 2 2 

6. Медсестринський процес при психоневрологічних 
захворюваннях в похилому та старечому віці 

6 2 2 2 

7. Медсестринський процес при хворобах органів слуху, 
зору та шкіри в похилому та старечому віці 

6 2 2 2 

8. Соцiальна робота з особами, якi перебувають на 
довготривалому лакуванні.  

6 2 2 2 

9. Соцiальна робота з невилiковно хворими 6 2 2 2 

10. Паліативна допомога при синдромі хронічного болю. 8 2 2 4 

11. Паліативна допомога інкурабельним онкологічним 
хворим 

8 2 2 4 

12. Психологічні, соціальні, духовні аспекти паліативної 
допомоги. 

6 0 2 4 

13. Роль  медичної сестри бакалавра  в паліативній 
допомозі. 

6 2 2 2 

14. Надання паліативної допомоги в умовах COVID-19: 
правові та етичні аспекти 

6 2 2 2 

Усього за курс навчання: 90 26 28 36 



 

 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

 

 

№ 

з/п 
Тема лекції 

Кількість 

годин 

Модуль 1.  Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство в геронтології . 

1. Захворювання системи крові в геріатрії.  

Паліативна допомога .  
2 

2. Захворювання органів дихання в геріатрії. Паліативна допомога 2 

3. Захворювання органів травлення в геріатрії. Паліативна допомога 2 

4. Захворювання опорно-рухового апарату в геріатрії.  2 

5. Захворювання ендокринної системи в геріатрії. 2 

6. Медсестринський процес при психоневрологічних захворюваннях в 

похилому та старечому віці 
2 

7. Медсестринський процес при хворобах органів слуху, зору та шкіри в 

похилому та старечому віці 
2 

8. Соцiальна робота з особами, якi перебувають на довготривалому лiкуваннi.  2 

9. Соцiальна робота з невилiковно хворими 2 

10. Паліативна допомога при синдромі хронічного болю. 2 

11. Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим 2 

12. Роль  медичної сестри бакалавра  в паліативній допомозі. 2 

13. Надання паліативної допомоги в умовах COVID-19: правові та етичні 

аспекти 
2 

Усього за курс навчання:  26 



 

 

VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

під керівництвом викладача 
  

 
№ 

з/п 
Навчальна практика 

Кількість 

годин 

Модуль 1.  Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство в геронтології . 

1.  
Захворювання системи крові в геріатрії.  

Паліативна допомога .  
2 

2.  Захворювання органів дихання в геріатрії. Паліативна допомога 2 

3.  Захворювання органів травлення в геріатрії. Паліативна допомога 2 

4.  Захворювання опорно-рухового апарату в геріатрії.  2 

5.  Захворювання ендокринної системи в геріатрії. 2 

6. 2 
Медсестринський процес при психоневрологічних захворюваннях в 

похилому та старечому віці 
2 

7. 3 
Медсестринський процес при хворобах органів слуху, зору та шкіри в 

похилому та старечому віці 
2 

8.  
Соцiальна робота з особами, якi перебувають на довготривалому 

лiкуваннi.  
2 

9. 4 Соцiальна робота з невилiковно хворими 2 

10. 5 Паліативна допомога при синдромі хронічного болю. 2 

11. 6 Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим 2 

12.  Психологічні, соціальні, духовні аспекти паліативної допомоги. 2 

13.  Роль  медичної сестри бакалавра  в паліативній допомозі. 2 

14.  
Надання паліативної допомоги в умовах COVID-19: правові та етичні 

аспекти 
2 

Усього за курс навчання: 28 



 

 

VІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

Модуль 1. Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство в геронтології. 

1.  
Встановлення та розвиток паліативної допомоги в Україні та в світі. 
Евтаназія: «за» чи «проти» 

4 

2.  Медико-соцiальнi та психологiчнi питання клiєнтiв палiативних установ 4 

3.  
Демографічні та медико-соціальні засади розвитку паліативної та 

хоспісної медицини як напрямку системи охорони здоров’я .  

4 

4.  Принципи паліативної допомоги в онкології.   4 

5.  Біоетичні та психологічні проблеми пацієнтів з  ВІЛ, СНІД в Україні  4 

6.  
Проблеми психологічної та духовної допомоги пацієнтам та їх близьким 

в термінальний період життя.  

4 

7.  
Взаємодія з церковними конфесіями. Громадські організації та 

волонтерський рух в Україні.  

4 

8.  Практичні аспекти провадження паліативної роботи за кордоном 4 

9.  

Роль Неlісоbасtеr руlоrі, нераціонального харчування, надмірного 

вживання алкоголю, тривалого вживання ліків, супутньої патології у 

виникненні хвороб. 

2 

10.  

Артеріальна гіпертензія (первинна, або ессенціальна, і вторинна, або 

симптоматична) в літньому та старечому віці. Особливості перебігу, 

діагностики, лікування (принципи гіпотензивної терапії). 

2 

Усього за курс навчання: 36 

 

 

 

 

 



 

 

VІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ 

ЗАВДАННЯ (ДАЛІ – ІНДЗ)  
(есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

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

позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються 

у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується 

виконання ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту, виступом на засіданні 

науково-студентського гуртка, публікацією матеріалів в журналах (тези, статті), 

участю у наукових конференціях, створення фільмів, презентацій. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання з навчальної дисципліни «Хоспісна 

та паліативна допомога, медсестринство в геронтології» – 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, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст 

навчального курсу. 
 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ): 

1. Особливості організації та вимоги до функціонування хоспісних центрів. 

2. Концепція та основні принципи паліативного підходу 

3. Філософія паліативної допомоги 

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

їх родичам 

5. Право пацієнтів на знеболення 

6. Професійне вигорання медичного персоналу.  

7. Роль електронного реєстру населення в організації паліативної допомоги 

пацієнтам під час реформування охорони здоров’я.  

8. Хоспіси в Україні в умовах Covid-19 

9. Право пацієнті на знеболення. 

10. Забезпечення права пацієнта на знеболення.  



 

 

ІХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ІІ-семестр 
Розділ І. Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство в геронтології. 

 

Лекція 

Тема 1. Захворювання системи крові в геріатрії. Паліативна допомога. Ознайомитися з 

віковими фізіологічними змінами серцево-судинної системи. Підходи до зниження АТ при 

кризах: гіпертонічному (неускладненому та ускладненому енцефало-, кардіопатією), 

гіпоангіотензивному. Артеріальна гіпертензія. Атеросклероз. ІХС, інфаркт міокарда, напад 

стенокардії. Клінічний протокол надання паліативної допомоги, симптоматичної та 

патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/ СНІД. 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Пояснити патогенез атеросклерозу, чинники ризику, профілактика у пацієнтів літнього та 

старечого віку. Ішемічна хвороба серця в літньому та старечому віці. Визначення, 

класифікація. Особливості перебігу, нападу стенокардії (еквіваленти нападу), інфаркту 

міокарда. Недостатність кровообігу в літньому та старечому віці. Визначення, класифікація. 

Особливості перебігу хронічної недостатності кровообігу. Діагностика, лікування. 

Медикаментозне лікування ішемічної хвороби серця, недостатності кровообігу та супутньої 

патології в літньому та старечому віці.  

 

Лекція 

Тема 2. Захворювання органів дихання в геріатрії. Вікові фізіологічні зміни, 

особливості захворювань органів дихання, їх перебіг в осіб літнього та старечого віку: 

пневмонія, хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ), рак легень.  

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Охарактеризувати основні підходи до лікування захворювання органів дихання в геріатрії. 

Переваги лікування вдома, показання до госпіталізації, значення догляду. Поняття про 

сходинкову антибактеріальну терапію, систему інгаляційної доставки препаратів у легені. 

Профілактика. Допомога паліативним хворим при порушенні дихання. Медико-етичні 

аспекти паліативної допомоги: акцент на патологію органів дихання.  

 

Лекція 

Тема 3. Захворювання органів травлення в геріатрії. Вікові фізіологічні зміни, 

особливості захворювань органів травлення, їх перебіг в осіб літнього та старечого віку: 

гастрит (гострий, хронічний типу А, В, С), рак шлунка, виразкова (“застаріла”, “пізня”, 

“стареча”).  

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Охарактеризувати основні підходи до лікування захворювання органів травлення в 

геріатрії. Переваги лікування вдома, показання до госпіталізації, значення догляду. Допомога 

паліативним хворим при захворюванні органів травлення. Медико-етичні аспекти 

паліативної допомоги: акцент на патологію органів травлення. 

 

Лекція 

Тема 4. Захворювання опорно-рухового апарату в геріатрії. Паліативна допомога. 

Вікові фізіологічні зміни, особливості захворювань опорно-рухового апарату, їхній перебіг 

у літньому та старечому віці: остеохондроз, остеопороз, остеоартроз.  

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Визначити особливості медсестринського догляду за пацієнтами похилого віку із 

захворюваннями опорно-рухового апарату. Клінічна картина, ускладнення, діагностика, 

участь фельдшера у лікуванні та догляді, профілактиці. Профілактика розвитку ускладнень 

(гострих і хронічних).  

 



 

 

Лекція 

Тема 5. Захворювання ендокринної системи в геріатрії. Паліативна допомога. Вікові 

фізіологічні зміни, особливості захворювань ендокринної системи, їхній перебіг у літньому 

та старечому віці. Хвороби щитоподібної залози (гіпертиреоз, гіпотиреоз), цукровий діабет. 

Фізіологічні зміни репродуктивної системи. Клімактеричний період у жінок і чоловіків.  

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Визначити особливості медсестринського догляду за пацієнтами похилого віку із 

захворюваннями ендокринної системи. Охарактеризувати вікові фізіологічні зміни, 

особливості захворювань ендокринної системи, їх перебіг у літньому та старечому віці. 

визначення, етіологія, класифікація, чинники ризику. Клінічна картина, ускладнення, 

діагностика, участь фельдшера у лікуванні та догляді, профілактиці. Основні ознаки та 

невідкладна допомога при комах (гіперглікемічній, гіпоглікемічній, гіперосмолярній, 

гіперлактатцидемічній). Профілактика розвитку ускладнень (гострих і хронічних).  

 

Лекція 

Тема 6. Медсестринський процес при психоневрологічних захворюваннях в похилому 

та старечому віці. Обстеження пацієнтів літнього та старечого віку із захворюваннями 

нервової системи (судинними захворюваннями мозку, хворобою Паркінсона) та 

порушеннями психіки (психозами літнього віку, хворобою Альцгаймера), Визначення їх 

психоневрологічного стану, адекватності виконання лікарських призначень. 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Проводити обстеження пацієнтів літнього та старечого віку із захворюваннями 

психоневрологічної сфери, вміти визначати психоневрологічний стан пацієнта літнього та 

старечого віку, адекватності виконання ним лікувальних призначень, здійснювати догляд 

за пацієнтами, які тривалий час перебувають на ліжковому режимі.  

 

Лекція 

Тема 7. Медсестринський процес при хворобах органів слуху, зору та шкіри в 

похилому та старечому віці.  Обстеження пацієнтів літнього та старечого віку із 

захворюваннями органів зору (старечим 4 вивертанням і завертанням повік, атонією 

сльозових шляхів, катарактою, глаукомою), слуху (старечою приглухуватістю, порушеннями 

рівноваги), шкіри (старечою кератомою, шкірним рогом, базаліомою, меланомою, 

плоскоклітинним раком шкіри, гемангіомою). Визначення адекватності виконання 

лікарських призначень. 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Проводити обстеження пацієнтів літнього та старечого віку із захворюваннями 

органів зору, слуху, шкіри, вміти визначати стан пацієнта літнього та старечого віку, 

адекватності виконання ним лікувальних призначень, здійснювати догляд за шкірою у 

пацієнтів, які тривалий час перебувають на ліжковому режимі.  

 

Лекція 

Тема 8. Соцiальна робота з особами, якi перебувають на довготривалому лiкуваннi, 

Встановлення та розвиток паліативної допомоги в Україні та в світі. Евтаназія: «за» чи 

«проти». Аспекти паліативної допомоги. Основні стратегії та принципи надання паліативної 

допомоги. Порівняльний аналіз паліативної терапії і радикальної медицини. Депресії в 

похилому та старечому віці. Причини. Медсестринський процес 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Проаналізувати основні аспекти спілкування пацієнта і медичного персоналу. Підвищення 

поінформованості населення щодо паліативної медицини. Програма надання паліативної 

допомоги на дому 

  

 



 

 

Лекція 

Тема 9. Соцiальна робота з невиліковно хворими. Розвиток допомоги тяжкохворим 

(невиліковним) і членам їхніх родин у контексті системи охорони здоров’я в Україні. 

Нормативно-правова основа реалізації соціальної політики щодо тяжкохворих 

(невиліковних) в Україні. Права паліативних пацієнтів 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Проаналізувати основні аспекти спілкування пацієнта і соціального працівника у складі 

мультидисциплінарної команди. Розглянути систему взаємодії державних та громадських 

структір в питаннях медико-соціального захисту хворих на невиліковні захворювання як 

важливої складової суспільно-гуманітарної політики 

 

Лекція 

Тема 10. Паліативна допомога при синдромі хронічного болю. Ноцицепція. 

Фізіологічна роль болю. Типи, причини, характеристика болю. Принципи контролю за 

болем. Оцінка болю та методи усунення. Чинники, які видозмінюють сприйняття болю 

хворим. Основні наркотичні і ненаркотичні анальгетики для лікування гострого і хронічного 

больового синдрому.  

     

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Загальні принципи медикаментозного лікування больового синдрому. Порядок і 

терміни призначення наркотичних засобів у медичній практиці. Знеболювальні ступені 

ВООЗ. Триступенева «драбина знеболення». Тактика знеболювальної терапії при легкому 

болю.  Тактика знеболювальної терапії при середньому болю. Тактика знеболювальної 

терапії при сильному болю. Седація і когнітивні порушення. Нейропатичний біль. 

 

Лекція 

Тема 11. Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим. Кодекс прав 

хворого онкологічного профілю.  

Загальні принципи лікування онкологічних хворих. Хірургічне лікування. Променева 

терапія. Хіміотерапія. Біотерапія. Паліативна (симптоматична) терапія в клінічній онкології. 

Загальний догляд за невиліковними хворими. Профілактика та лікування пролежнів. 

Паліативна допомога при великих ускладнених ранах. Гігієна пацієнта.  

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Попередження фізичних страждань та максимальне полегшення симптомів, які 

супроводжують пухлину. Стандарти паліативної допомоги онкохворим. Хірургічні та 

консервативні методи паліативного лікування, показання до виконання хірургічних, 

променевих та хіміотерапевтичних методів у паліативному лікуванні хворих з невиліковною 

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

родичам. 

 

Лекція 

Тема 12. Психологічні, соціальні, духовні аспекти паліативної допомоги. Психічний 

стрес: основні чинники розвитку психоемоційного стресу у хворих. Турбота про сім’ю і 

близьких пацієнта. Духовні і культурні проблеми. Філософія паліативної допомоги. Хоспіс. 

Характеристика. Принципи роботи. Особливості організації та вимоги до функціонування 

хоспісних центрів. Хоспіси в Україні в умовах Covid-19  

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Виокремити основні завдання та принципи діяльності хоспісів. Проаналізувати основні 

положення концепції функціонування хоспісів. Структура хоспісу, контингент хворих і 

критерії відбору. Форми організації паліативної допомоги. Проблеми термінальної 

психотерпаії. Етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійними хворими та 

їхніми родичами. Комплементарна медицина як складова хоспісної допомоги. Реакція 

пацієнта на майбутню втрату життя. Дослідження якості життя в паліативній медицині.   



 

 

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Тема 13. Роль медичної сестри в паліативній допомозі. Професійне вигорання. 

Міждисциплінарний підхід до надання паліативної допомоги. Основні прийоми  

профілактики синдрому емоційного вигорання. Синдром професійного вигорання серед 

медичного персоналу і методи його запобігання.  

 

Лекція 

Тема 14. Надання паліативної допомоги в умовах COVID-19: правові та етичні аспекти 

Хоспіси в Україні в умовах Covid-19. Законодавство про паліативну допомогу в Україні. 

Доступність паліативної допомоги: законодавчий підхід до розв`язання проблем в умовах 

реформи. Палітавні пацієнти і: ключові проблеми.  

 

Навчальна практика під керівництвом викладача 

Виокремити ключові проблеми надання паліативної допомоги в умовах Covid-19. 

Проаналізувати основні правові та етичні аспекти надання паліативної допомоги в Україні 

та світі.  

 

 



 

 

X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Основними  методами та формами навчання є:  

- лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного 

конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; проблемні 

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

заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-конференції. 

 - навчальна практика під керівництвом викладача: інструктаж, усне фронтальне 

опитування, письмове опитування, вирішення типових та нетипових практичних та 

ситуаційних клінічних завдань; ділова гра; робота у групах. 

- самостійна робота здобувачів освіти: 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;  

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

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

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

здобувачів 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, Днів наук. 

- дистанційне навчання  
 

 



 

 

ХІ. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СФОРМОВАНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Методи та форми контролю успішності здобувачів освіти  

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

здобувачів освіти здійснюється відповідно до вимог програми елективного курсу «Хоспісна 

та паліативна допомога, медсестринство в геронтології» та «Інструкції щодо оцінювання 

навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах впровадження Європейської кредитно-

трансферної системи» організації освітнього процесу в Чернівецькому медичному фаховому 

коледжі. 

Методи контролю: 

- усне індивідуальне опитування 

- індивідуальне дослідне завдання 

- студентські проекти 

- студентські презентації 

- залік 

Передбачені наступні форми контролю успішності здобувачів освіти: 

І. Контроль початкового рівня знань, який визначається на першому семінарському 

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. 

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

відповідно до конкретних цілей, засвоєння конкретної теми. Рекомендується застосовувати 

такі методи оцінювання рівня підготовки здобувачів освіти: опитування, тестування, 

вирішення ситуаційних клінічних завдань, практична перевірка рівня оволодіння та 

виконання практичних знань та умінь. Поточний контроль здійснюється відповідно до 

конкретних цілей на кожній навчальній практиці засвоєння теми (поточний контроль).  

ІІІ. Залік здійснюється після завершення вивчення дисципліни, базується на результатах 

оцінювання поточної навчальної діяльності здобувачів 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 за модуль (не менше 120 балів). 

 



 

 

ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

ЗДОБУВАЧЕМ ОСВІТИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Рейтингова система оцінювання набутих здобувачем результатів навчання розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах 

впровадження європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі» та «Положення про систему оцінювання 

досягнень здобувачів вищої освіти Чернівецького медичного фахового коледжу за 

європейською кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу». 

Оцінювання поточної навчальної діяльності  

Під час оцінювання роботи здобувача освіти протягом терміну вивчення дисципліни 

враховується наступне: 

 відвідування занять 

 активна та продуктивна участь на практичних заняттях 

 вивчення базової та додаткової літератури 

 участь у студентських проєктах, презентаціях 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 
Поточне оцінювання здобувачів освіти здійснюється на навчальній практиці за 

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

наступним перерахунком у багатобальну шкалу. 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли здобувач освіти  знає зміст заняття 

та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; 

дає вичерпані точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без 

помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного 

ступеню складності. 

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

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та 

систематизовано, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання здобувач освіти 

відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи 

складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється здобувачу освіти на основі його знань всього 

змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Здобувач освіти спроможний 

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

та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний 

самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає 

правильно. 

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

освіти а не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

 

Оцінювання самостійної роботи  

Оцінювання самостійної роботи здобувачів освіти, яка передбачена в тематичному 

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

теми на відповідному аудиторному занятті.  

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

супроводжується оцінювальними судженнями. 

 

Оцінювання вибіркової дисципліни «Хоспісна та паліативна допомога, 

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

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

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

виконання індивідуальних завдань здобувачем освіти. 

Схема нарахування балів 

Перерахунок поточної успішності здобувачів освіти при вивченні модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS : 

- оцінка “відмінно” – 14 балів;  



 

 

- оцінка “добре” – 11 балів; 

- оцінка “задовільно” – 9 балів; 

- оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

 

Таблиця 1 
СХЕМА розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS   

 

Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство в геронтології  

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

1 14 11 9 0 

2 14 11 9 0 

3 14 11 9 0 

4 14 11 9 0 

5 14 11 9 0 

6 14 11 9 0 

7 14 11 9 0 

8 14 11 9 0 

9 14 11 9 0 

10 14 11 9 0 

11 14 11 9 0 

12 14 11 9 0 

13 14 11 9 0 

14 14 11 9 0 

Всього поточна 

успішність 
196 154 126 0 

ІНДЗ (не більше 12 

балів) 
4   

 

Всього модуль 1 200 154 126 0 

Оцінка  зараховано не зараховано 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну навчальну діяльність здобувач освіти має отримати мінімально 120 балів 

(табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (14 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“відмінно” (14 балів). 

14 тем х 14балів  = 196 балів. 

ІДРС – 4 бали 

Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати за поточну навчальну 

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

 

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи студента  

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 11 

балів (табл. 2).  

Таблиця 2 

Схема та критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної роботи 

студента (в балах ЕCTS) 

№ 
критерію 

Критерій рейтингової оцінки 
Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та 

повнота його розкриття 
5 

2 Відповідність оформлення завдання 2 



 

 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 
5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

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

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

зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. 

Загальна кількість балів за результатами поточної успішності та ІНДЗ не 

повинна перевищувати 200 балів. 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної ради можуть додаватися до кількості 

балів з дисципліни здобувачам освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові 

місця за участь в олімпіаді з дисципліни серед закладів освіти України та ін. 

Загальна кількість балів не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Таблиця 3. 

Оцінювання дисципліни  

«Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство в геронтології» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

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 

 

Оцінка з дисципліни виставляється здобувачам освіти, яким зараховані усі види 

освітньої діяльності. Бали з дисципліни для здобувачам освіти, які успішно виконали 

програму з дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за 

абсолютними критеріями (табл. 4). 

 

Таблиця  4.  

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 120 (мінімальної кількості балів), яку повинен 

набрати студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен 

набрати студент 
«2» 

 

Підсумкове оцінювання навчальної дисципліни проводиться за двобальною шкалою: 

«зараховано» або «не зараховано».  

На останньому занятті з навчальної дисципліни після завершення розгляду теми 

заняття, викладач навчальної групи оголошує суму балів, яку кожен здобувач освіти групи 

набрав за результатами поточного контролю та за виконання індивідуальних завдань (якщо 

такі є). 

Здобувач освіти отримує оцінку «зараховано», якщо він виконав усі види робіт, 

передбачені робочою навчальною програмою дисципліни, відвідав усі навчальні заняття – 



 

 

лекції, навчальну практику під керівництвом викладача (за наявності пропусків – своєчасно 

їх відпрацював), набрав загальну кількість балів під час вивчення навчальної дисципліни не 

менше 120 балів. 

Здобувач освіти отримує оцінку «не зараховано», якщо він має невідпрацьовані 

пропуски лекцій, навчальної практики та не набрав мінімальну кількість балів (120 балів). 
Оцінка «зараховано», «не зараховано» вноситься викладачем до «Відомості обліку 

успішності», «Журналу обліку роботи академічної групи», «Індивідуального навчального 

плану Здобувач освіти а» та «Залікової книжки». 
Відомість подається завідувачу відділення в день проведення заліку або на наступний 

день. 
Здобувачу освіти, який отримав оцінку «не зараховано», завідувач відділення видає 

направлення на ліквідацію академічної заборгованості з дисципліни. 
Відпрацювання занять та підвищення балів здобувачами освіти за направленням 

завідувача відділення повинно відбуватися в установленому порядку під час відпрацювання 

за графіком кафедри. Після відпрацювання пропущених занять завідувач відділення повинен 

видати здобувачу освіти відомість, в яку викладач внесе відмітку про зарахування заліку. 
Отримання оцінки «зараховано» з семестрових дисциплін, викладання яких 

закінчується заліком, є обов’язковою умовою для переведення здобувач освіти а на 

наступний семестр (рік) навчання. 
 

 



 

 

ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 
Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

− Робоча програма стандарту вищої освіти  

− 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 

− Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

− Тестові завдання для контролю змістових модулів 

− Робочі зошити 

− Навчальні таблиці 

− Ноутбук  

 



 

 

ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 

1. Дайте характеристику: геронтологія, геріатрія, паліативна медицина.  

2. Охарактеризуйте основні етапи проведення медсестринського обстеження та 

визначення стану здоров’я геріатричного пацієнта за одержаними показниками 

3. Виокреміть основні етапи організації профілактичної та лікувальної допомоги 

геріатричним пацієнтам. 

4.  Обґрунтуйте обов’язки медичної сестри у закладах геріатричного типу. 

5. Поясніть основні аспекти метаболізму ліків та особливості фармакотерапії в 

старіючому організмі. 

6. Розкрийте психологічні особливості стосунків медичної сестри і пацієнтів 

похилого та старечого віку 

7. Дайте характеристику особливостям організації геріатричного догляду за 

пацієнтами похилого та старечого віку, принципи їх реабілітації. 

8. Вкажіть основні вікові зміни серцево-судинної системи та формування 

захворювань на тлі інволютивних змін. 

9. Вкажіть особливості перебігу кризів при артеріальній гіпертензії (гіпертонічний, 

гіпоангіотензивний). Невідкладна медсестринська допомога при них 

10. Розкрийте суть медсестринського процесу при хронічній недостатності кровообігу 

у пацієнтів похилого та старечого віку. 

11. Проведіть диференційну діагностику між гіперглікемічною та гіпоглікемічною 

комами у пацієнтів похилого та старечого віку. Визначте основні клінічні та діагностичні 

критерії. 

12. Розкрийте потенційні проблеми пацієнтів із патологією органів дихання, пов’язані 

з тривалим прийомом ліків (антибіотиків, сульфаніламідів тощо) та супутньою патологією. 

13. Розкрийте становлення та розвиток паліативної допомоги в світі та Україні. 

14. Вкажіть основні завдання соцiальної роботи з особами, якi перебувають на 

довготривалому лiкуваннi, зокрема невилiковно хворих 

15. Розкрийте основні причини порушення сну. Медсестринський процес. 

16. Охарактеризуйте основні соматоформні розлади. Визначення. Тактика медичної 

сестри. 

17. Проаналізуйте причини депресії в похилому та старечому віці.  

18. Обґрунтуйте потенційні проблеми пацієнтів із патологією опорно-рухового 

апарату, пов’язаних із тривалим прийманням ліків і супутньою патологією. 

 



 

 

ХV. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

Перелік літератури: 

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

“Медицина”, 2010. –  200 с.  

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

Кубанська; за ред. проф. В.С. Тарасюка. – Вид. стереотипне. – К.: Медицина, 2010. – 624 с. 

3. Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, 

маніпуляцій та планів догляду і навчання: навч. посіб. / І.Я. Губенко, О.Т. Шевченко, Л.П. 

Бразалій, В.Г. Апшай. –  К.: Медицина, 2008. –  304 с 

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

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

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

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

7. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні: матеріали 

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