
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Чернівецький медичний фаховий коледж

Освітня програма 47899 Сестринська справа 2

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 223 Медсестринство

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 843

Повна назва ЗВО Чернівецький медичний фаховий коледж

Ідентифікаційний код ЗВО 02010994

ПІБ керівника ЗВО Кузик Фрозіна Василівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.medkol.cv.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/843

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 47899

Назва ОП Сестринська справа 2

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 223 Медсестринство

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Фаховий молодший бакалавр, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра медсестринства

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

-

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Україна ,58001, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 60

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 67769

ПІБ гаранта ОП Попович Ганна Борисівна

Посада гаранта ОП Завідувач медичного відділення № 1

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

popovich170477@gmail.com

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-176-66-56

Додатковий телефон гаранта ОП +38(050)-286-58-46
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОПП «Сестринська справа» бакалаврського рівня за спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона 
здоров’я, що реалізується Чернівецьким медичним фаховим коледжем, розроблена відповідно до Стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого 
наказом МОН України від 05.12.2018 року № 1344. Освітня програма регламентує цілі, компетенції бакалавра 
медсестринства, очікувані результати навчання, зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу. 
Започаткована у 2018 р. після вивчення ринку праці, потреб зовнішніх стейкхолдерів (значний відтік кадрів призвів 
до необхідності заповнення вакантних місць), а також попиту з боку вступників (більшість опитаних випускників та 
працюючих сестер медичних виявили бажання продовжити ступеневу освіту з метою забезпечення своєї 
конкурентоспроможності на ринку праці, реалізації інтелектуального потенціалу). Інформація про ОПП була 
внесена до Правил прийому 2019 та в цьому ж році здійснено набір. Актуальність підготовки сестер медичних 
бакалаврів у Чернівецькій області набула ще більш особливого статусу протягом 2020 року, що зумовлено 
насамперед, непередбачуваними обставинами (Буковина живе в умовах НС, є епіцентром COVID-19, продовжує 
лідирувати за кількістю випадків зараження в Україні). Наявні та потенційні роботодавці відчули гостру потребу в 
раціональному використанні людських ресурсів, нестачу практичних універсальних фахівців, які здатні до 
оперативного аналізу, пошуку, обміну інформацією; здатні на високому рівні працювати у відділеннях різного 
профілю. Крім того, розвиток сучасних передових медичних технологій (у відділенні торакальної хірургії 
Чернівецької ОКЛ проводять надскладні операції на відкритому серці) також потребує участі сестер медичних, які 
здатні виконувати процедури високої якості, працювати з високотехнологічним обладнанням. У 2020 році з метою 
удосконалення ОПП здійснювався її моніторинг та перегляд, до якого були залучені основні стейкхолдери: 
абітурієнти, здобувачі, випускники, викладачі, роботодавці. З позицій необхідності удосконалено мету, орієнтацію, 
основний фокус ОПП, навчальний план оновився ОК: «Клінічне медсестринство в інфектології», «Синдромальна 
діагностика у медсестринській практиці», «Невідкладні стани в медсестринській практиці», «Психологія 
спілкування. Конфліктологія» та ВК – «Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці», «Інформаційні 
технології в професійній діяльності», «Правові основи охорони здоров’я», «Хоспісна та паліативна допомога». 
Чернівецький медичний фаховий коледж успішно акредитував у лютому 2020 року ОПП «Сестринська справа» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я з 
обсягом освітньої програми 60 кредитів ЄКТС та терміном навчання 10 місяців й отримав сертифікат про 
акредитацію № 805 від 20.11.2020 року, виданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 7 7 0

2 курс 2019 - 2020 32 31 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 36430 Сестринська справа бакалавр
37551 Сестринська справа
31565 Сестринська спарва бакалавр
47899 Сестринська справа 2
47903 Сестринська справа 4

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
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самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 6805 2389

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

4177 672

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

2628 1717

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП Бакалавр Сестринська 
справа 2 на основі ОКР без 

рецензій.pdf

wjTXz+IRDfl5GBlcZvxvAk92ISsnV2SpReW+hJZk0Kw=

Навчальний план за ОП Бакалавр Сестринська справа 2 на 
основі ОКР 2019.pdf

m+DLhOo/Y8Fc9NYZ+kRdgsbSPA9/98DnHWvoVgebSu
o=

Навчальний план за ОП Бакалавр Сестринська справа 2 на 
основі ОКР 2020.pdf

g8Qu0S1tnkvkF0/owpBOxqLgla8DZXzYtIr+YEB8YkM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-відгук А.Мимка.pdf Ba24BkoBBn+akUPBrU5IbhOicVkq1r0jRSHRnkJtpQE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-відгук І. Маковійчук.pdf 1pBXAGtX9cR/wHUzXMHN6JhRXjz4c+ta+8Zh/RoV7ns
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-відгук М.Мельничук.pdf qqnRaXZ28SnRyAf00jDh/q9MFVuPod3F3TMrP3gqVos
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-відгук Н. Лабанда.pdf ZEh4HzEGxH0ZeN+3HV6vfgp2H26mqo31e7yoMbFdxPo
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-відгук О.Чорний.pdf RVrXrC+opiHNjOPqneRjM8P7ALQcTScyqwdB+3qBApE
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Освітня програма має за мету поглибити практичну спрямованість підготовки бакалаврів медсестринства, які здатні: 
організувати на високому рівні клінічну медсестринську, профілактичну, реабілітаційну, інформаційно-
просвітницьку, організаційно-управлінську діяльність; в умовах розвитку науки та сучасної медичної практики 
переглядати власні позиції, вибирати нові форми та методи роботи в галузі своєї професійної діяльності; 
забезпечити організацію роботи медсестринського персоналу відповідно до встановлених вимог та стандартів у 
сфері охорони здоров’я; здійснювати аналіз, оперативний пошук, обмін інформацією в галузі практичного 
медсестринства, створювати умови для їх реалізації. Особливість освітньої програми полягає в тому, що навчання в 
коледжі враховує сучасний етап розвитку системи охорони здоров’я, специфіку працюючого контингенту 
здобувачів, зміщення акцентів у підготовці сестер медичних з вищою освітою з адміністративно-управлінського 
спрямування на клінічне, що зумовлює комплекс заходів щодо оптимізації підготовки бакалаврів медсестринства: 
розширення спектру ефективних методів навчання, спрямованих на розкриття індивідуальних можливостей 
здобувача, підготовку високопрофесійних клінічно орієнтованих сестер медичних

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу, Концепції 
діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти бакалавр на період 2020-2025 роки, Статуту, місії та основні 
стратегічні цілі Коледжу цілковито співпадають з цілями ОПП і забезпечують формування умов для розвитку 
фундаментальності та практичної спрямованості підготовки бакалаврів, що базуються на міжнародних та 
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вітчизняних стандартах в охороні здоров’я з медсестринства. Результатом якісної підготовки бакалаврів згідно з 
цілями концепції та освітньої програми є розвиток у здобувачів  особистісних якостей, які забезпечать 
конкурентоздатність випускників коледжу на ринках праці, підготовка фахівців, які здійснюватимуть організаційну 
та управлінську роботу медсестринськими структурними підрозділами закладів охорони здоров’я, удосконалення 
системи безперервної освіти, практичної діяльності на основі розробки і впровадження інноваційних технологій, 
реалізації ефективної моделі соціального партнерства із  суспільством, системою охорони здоров’я, спрямованого на 
поліпшення здоров’я і збільшення тривалості життя людей відповідно до загальних та фахових компетентностей. 
Для досягнення мети є забезпечення високої якості усіх видів діяльності Коледжу, яка б відповідала рівню 
передових вітчизняних та зарубіжних медичних шкіл, на основі побудови ефективної моделі соціального 
партнерства зі здобувачами, лікарями, сестрами медичними, співробітниками системи ОЗ, професійним 
співтовариством

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Зворотній зв’язок зі здобувачами вищої освіти з метою врахування їх думки під час перегляду, оновлення та 
модернізації ОПП здійснюється шляхом безпосередньої участі представників студентської ради в засіданнях 
кафедри медсестринства, Педагогічної ради, проєктної групи, де розглядаються вказані питання, а також через 
опитування, анкетування, фокус-групи здобувачів. За результатами анкетувань оновлено та осучаснено перелік 
вибіркових дисциплін наступними освітніми компонентами: «Ергономіка та біомеханіка в медсестринській 
практиці», «Інформаційні технології в професійній діяльності», «Правові основи охорони здоров'я», «Хоспісна та 
паліативна допомога», «Медсестринство в косметології», які мають практичну значимість та відповідають 
поставленим цілям; удосконалено проведення всіх видів занять, реалізація яких передбачена з використанням 
інтерактивних методів навчання – електронного, симуляційного, дистанційних освітніх технологій. Результати 
опитування показали, що здобувачі задоволені ефективністю, практичною значимістю, доступністю формування 
цілей та програмних результатів навчання, відповідають їх очікуванням, формують системне клінічне мислення та 
будуть використані в професійній практичній діяльності сестри медичної бакалавра 

- роботодавці

Чернівецький медичний фаховий коледж, відповідно до укладених договорів, тісно співпрацює з КНП практичної 
охорони здоров’я м. Чернівців та області (за їх клопотаннями досвідчені викладачі проводять цикли виїзних 
тренінгів з основ надання невідкладної медичної допомоги для медичних сестер, молодших медичних працівників 
цих установ). Це забезпечує зворотній зв’язок з роботодавцями, дає можливість залучати їх до формування цілей, 
ПРН, перегляду та рецензування ОПП, дізнатися про рівень задоволеності якістю підготовки здобувачів, 
випускників коледжу. Їх інтереси щодо компетентного фахівця, який володіє професійними вміннями в 
медсестринстві: застосовує теорію на практиці; ефективно організовує свій робочий час; несе відповідальність за 
результат роботи; здатний легко пристосовуватися до умов, що постійно змінюються; розвиває нові ідеї та рішення; 
вміє спілкуватися та продуктивно працювати в команді, вирішує проблеми ураховані в аспекті підготовки здобувачів 
ОПП. З цією метою, за пропозиціями роботодавців, посилено блок обов’язкових компонент такими дисциплінами: 
«Синдромальна діагностика у медсестринській практиці», «Невідкладні стани в медсестринській практиці», 
«Психологія спілкування. Конфліктологія», «Менеджмент та лідерство в медсестринстві»; урізноманітнено 
застосування сучасних форм та методів викладання: case study; проблемне, контекстне навчання; індивідуальне 
навчання; навчання на основі досвіду

- академічна спільнота

Коледжанська спільнота бере активну участь у формулюванні цілей та ПРН, що дає змогу підготувати фахівця 
здатного в умовах розвитку науки та сучасної медичної практики переглядати власні позиції, вибирати нові форми 
та методи роботи в галузі своєї професійної діяльності; володіти організаційними уміннями, уміннями необхідними 
для самоаналізу, саморозвитку своїх творчих можливостей. Інтереси коледжанської спільноти як стейкголдера 
ураховані таким чином: під час розподілу компонент беруться до уваги досвід роботи викладацького складу, 
високий науковий потенціал, орієнтація на взаємозв’язок теорії та практики, кваліфікація викладача, активна 
співпраця з представниками інших закладів освіти, закладами-партнерами, що здійснюють підготовку за 
аналогічними ОПП в рамках проведення відкритих занять, обміну досвідом, круглих столів, вебінарів, тренінгів, 
конференцій (на підставі укладених договорів). За пропозицією викладачів до ОПП включені освітні компоненти 
«Основи профілактичної медицини», «Медсестринство в сімейній медицині», «Медична та соціальна реабілітація», 
«Клінічне медсестринство в інфектології», «Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології. Репродуктивне 
здоров’я та ПС», оновлено програму переддипломної практики розділом «Невідкладні стани в медсестринській 
практиці», які спрямовані на підготовку практичних універсальних фахівців – високопрофесійних клінічно 
орієнтованих сестер медичних, здатних на високому рівні працювати у відділеннях різного профілю 

- інші стейкхолдери

На сучасному етапі якісна медична медсестринська освіта неможлива без тісної співпраці Коледжу з іншими  
стейкголдерами – Чернівецькою обласною громадською організацією «Асоціація медичних сестер». Саме тому 
стали традиційними медико-педагогічні консиліуми, засідання фокус-груп за результатами виробничих та 
переддипломних практик (адже безпосередніми керівниками під час проходження практики є працюючі головні та 
старші сестри медичні ЗОЗ), вебінари, конференції, щорічні конкурси фахової майстерності «Краща медична сестра 
регіону». 24.11.2020 року проведена онлайн-конференція за участю сестер медичних практичної охорони здоров’я 
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Чернівецької області, Асоціації медичних сестер «Медсестринство Буковини: сьогодення та перспективи». Крім того, 
починаючи з 2015 року працюючі молодші спеціалісти з медичною освітою щорічно підвищують свою кваліфікацію 
на базі відділення післядипломної освіти Чернівецького медичного фахового коледжу. Тому цілі та ПРН ОПП 
спрямовані на підготовку сестри медичної бакалавра, яка володітиме найбільш універсальними професійними 
компетентностями: передовими формами та методами роботи як усередині своєї установи, так і здатна до обміну 
досвідом з іншими закладами охорони здоров’я; здійснюватиме наставництво відносно молодих фахівців; 
сприятиме підвищенню професійних знань та заходів щодо вдосконалення організації праці середнім та молодшим 
медичним персоналом

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання визначені тенденціями розвитку спеціальності та ринку праці. 
Реформування у галузі практичної охорони здоров’я спрямовані на те, що надання медичних послуг когортою сестер 
медичних бакалаврів буде здійснюватися за принципом «пацієнтоцентрований догляд». Для цього недостатньо 
фрагментарних знань, а потрібна міцна база знань, на яку спрямовані цілі та ПРН освітньо-професійної програми, а 
саме: здійснення комплексної оцінки стану пацієнта, творче мислення з професійної точки зору, врахування 
характерних особливостей кожного пацієнта і як наслідок «догляд з орієнтацією на пацієнта»

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньо-професійної програми було враховано 
галузевий та регіональний контекст: нерівномірність забезпечення населення Чернівецької області медичними 
кадрами, складна епідеміологічна ситуація, яка потребує заміни медичних працівників, тотальне звільнення 
кваліфікованих працівників та ін. (до коледжу постійно надходять листи з Чернівецького обласного центру 
зайнятості щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників коледжу щодо 
наявної можливості працевлаштування та укомплектування бригад з надання медичної допомоги пацієнтам). 
Протягом навчання за ОПП студенти отримують затребувані ринком праці професійні навички: широкий спектр 
клінічних умінь й сучасних інноваційних діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного 
пацієнтоцентрованого догляду відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньо-професійної програми було враховано 
досвід аналогічних вітчизняних програм з підготовки бакалаврів Медсестринства (Буковинський державний 
медичний університет; Львівська медична академія ім. А. Крупинського; Рівненська медична академія; Черкаська 
медична академія; Кам'янський медичний коледж Дніпропетровської обласної ради, Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара), де пропонуються власні цілі та певні самостійно розроблені результати навчання, 
а також досвід аналогічних іноземних програм, ключові цілі навчання яких орієнтовані на профілактику, раннє 
виявлення захворювань і санітарно-освітню роботу в сфері охорони здоров’я; навчання пацієнтів з метою мотивації 
на активну участь у процесі лікування та реабілітації; планування, моніторинг та оцінку медсестринської діяльності, 
зокрема на кращі практики підготовки сестер медичних бакалаврів у США (особливо Нью-Йорку та Нью-Джерсі), 
Німеччини, Великобританії, Австрії, Італії

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Освітньо-професійна програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за 
спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом 
МОН України від 05.12.2018 року № 1344, а також визначених роботодавцями. Результати навчання реалістичні, 
розвивають компетенції відповідно до вимог Стандарту вищої освіти (компетентісна модель випускника), їх 
досягнення контролюються та оцінюються. Обов’язкові компоненти ОПП («Обстеження та оцінка стану здоров’я 
людини», «Синдромальна діагностика в медсестринській практиці», «Невідкладні стани в медсестринській 
практиці», «Медсестринство в сімейній медицині», «Медична та соціальна реабілітація», «Клінічне 
медсестринство», «Психологія спілкування. Конфліктологія», «Менеджмент та лідерство в медсестринстві», 
«Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг» та ін.) забезпечують формування у здобувачів 
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, які визначені Стандартом. Елективна частина ОПП 
(«Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці», «Інформаційні технології в професійній діяльності», 
«Правові основи охорони здоров'я», «Медсестринство в косметології») спрямована на розширення (поглиблення) 
компетенцій, встановлених Стандартом вищої освіти, а також на формування у здобувачів компетенцій, 
встановлених Коледжем

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
затверджений наказом МОН України від 05.12.2018 року № 1344 
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

120

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

90

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

30

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст освітньо-професійної програми відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
«Медсестринство» та спрямований на підготовку фахівців, які здатні до організації та управління роботою 
структурних медсестринських підрозділів, виконання всіх видів діяльності та втручань, передбачених 
кваліфікаційними характеристиками фахівців галузі знань «Охорона здоров’я» спеціальності «Медсестринство». 
Для нашої ОПП ми конкретизували цілі відповідно до тієї мети, що ми ставимо. Теоретичний та практичний зміст 
предметної області реалізується через обов’язкові та вибіркові освітні компоненти й забезпечує знання з питань 
охорони здоров’я населення; профілактики, діагностики та лікування захворювань людини на індивідуальному, 
родинному та популяційному рівнях для здійснення професійної діяльності фахівців спеціальності 
«Медсестринство». Компоненти, які формують фахові компетентності, спрямовані на забезпечення підготовки 
високопрофесійних клінічно орієнтованих сестер медичних –  практичної складової ОПП: вміння здійснити 
анамнестичні, клінічні, лабораторні, інструментальні методи провадження діагностичного процесу, визначення 
провідних симптомів та синдромів, визначення медсестринського діагнозу; організація догляду та опіки за 
пацієнтами; технології діагностики, лікування та профілактики 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Здобувачі формують індивідуальну освітню траєкторію як через вибір освітніх компонент, так і шляхом академічної 
мобільності, неформальної освіти. Формування індивідуальної освітньої траєкторії спрямоване на розвиток у 
здобувачів особистих якостей, що відповідають їх природнім можливостям, передбачає навчання без примушування 
та реалізується у коледжі різними шляхами: 
1. На момент вступу здобувачі отримують загальні роз’яснення щодо самого поняття «індивідуальна освітня 
траєкторія» у «Пораднику студента». 
2. Організація освітнього процесу за кредитно-модульною системою. 
3. Реалізується можливість вивчення вибіркових дисциплін.
4. Компетентісно-орієнтоване навчання: здійснення дослідницької роботи, яка полягає у самостійному проведенні 
досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; участь у роботі наукового студентського товариства, 
конференціях, міжвузівських, всеукраїнських конкурсах фахової майстерності.
5. Асинхронна організація освітнього процесу  на основі поєднання мережевних комп’ютерних технологій, наявності 
контенту MOODLE, що дозволяє проєктувати індивідуальні освітні траєкторії в зручний час та в зручному місці з 
можливістю модифікації навчального матеріалу.
6. Застосування інноваційних освітніх технологій, так як: case-технологія, basket-метод, web-квест.
7. Реалізації права здобувачів вищої освіти на академічну мобільність, яка передбачає їх участь в освітньому процесі 
закладу освіти (в Україні або за кордоном), проходження навчальної практики

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти регламентується Положенням про порядок та 
умови вибору здобувачами вищої освіти Чернівецького медичного фахового коледжу вибіркових дисциплін. 
Реалізація вільного вибору навчальних дисциплін передбачає вибір окремих дисциплін з переліку, який постійно 
оновлюється. До цього переліку включено переважну більшість навчальних дисциплін, які спрямовані на 
розширення (поглиблення) загальних та фахових компетенцій, сприяють академічній мобільності здобувача та його 
особистим інтересам. Вибір навчальних дисциплін здійснюється наступним чином: 1) здобувачі, які вступають на І 
курс ознайомлюються з переліком вибіркових дисциплін, під час вступу в приймальній комісії. Члени приймальної 
комісії консультують щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії; 2) свій вибір вони здійснюють шляхом 
заповнення Google-форми для вибору вибіркових компонент ОПП; 3) за результатами анкетування попередньо 
формуються групи для вивчення дисциплін та робочі навчальні плани. Уточнення інформації відбувається до 05 
вересня навчального року після подачі письмової заяви здобувача на ім’я завідувача відділення. Вивчення 
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вибіркових навчальних дисциплін починається з першого навчального семестру; 4) на початку ІІ семестру здобувачі 
першого року навчання (в березні-квітні)  обирають вибіркові дисципліни на наступний рік навчання. З цією метою 
викладачі проводять презентації вибіркових навчальних дисциплін, консультують щодо формування індивідуальної 
освітньої траєкторії, а здобувачі здійснюють свій вибір шляхом заповнення Google-форми для вибору вибіркових 
компонент ОПП; 5) за результатами вибору, здобувач подає письмову заяву на ім’я завідувача відділення про вибір 
навчальних дисциплін, формуються групи для вивчення дисциплін, робочі навчальні плани на наступний 
навчальний рік. Вивчення цих дисциплін розпочинається з наступного навчального року (з вересня другого курсу); 
6) у разі, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалась група з мінімальною кількістю 
здобувачів, завідувач відділення доводить до їх відома перелік вибіркових дисциплін, що не будуть вивчатись. Після 
цього здобувач протягом 2 днів повинен обрати іншу дисципліну, для вивчення якої сформувалась (чи формується) 
кількісно достатня група

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Відповідно до ОПП та навчального плану професійна практична підготовка сестри медичної бакалавра – складний, 
безперервний процес, який включає в себе освітню, практичну діяльність, орієнтовану на формування особистих 
якостей, професійної компетентності, вмінь та навичок фахівця, адекватних до етичних та кваліфікаційних 
характеристик й відбувається під час вивчення ОК 12-24, на які передбачена достатня кількість годин практичної 
підготовки. Базами клінічної підготовки є заклади практичної охорони здоров’я м. Чернівці та області, які 
затверджені наказом Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА від 28 серпня 2020 р. № 707 «Про 
закріплення закладів охорони здоров’я м. Чернівці та Чернівецької області за медичними фаховими коледжами для 
проведення практики студентами». Переважна більшість здобувачів працюють у цих установах. Вони поглиблюють 
свої професійні компетентності під час навчальної, виробничої, переддипломної практик (оновлено програму 
переддипломної практики та включено розділ «Невідкладні стани в медсестринській практиці»), адже сестри 
медичні бакалаври повинні володіти значним об’ємом вмінь для роботи в ЗОЗ: починаючи з процедур та операцій, 
які тут здійснюються, закінчуючи правильною інтерпретацією клінічних лабораторних аналізів, тобто вони повинні 
розуміти клінічну ситуацію пацієнта – першими розпізнати ранні ознаки інсульту, пневмонії, інших захворювань та 
інші зміни в стані пацієнта для передачі інформації лікарю

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

За період навчання здобувачі ОП «Сестринська справа» спеціальності «Медсестринство» ступеня вищої освіти 
«бакалавр» набувають близько 30 спеціальних та загальних компетентностей, в рамках яких (ЗК 06; ЗК 07; ЗК 08; 
ЗК 10; ЗК 11; ЗК 12; ЗК 13; СК 01; СК 04; СК 05) формуються нетехнічні навички – soft skills. Професійно-соціальна 
культура бакалавра медсестринства є особливо важливою, бо передбачає знання етичних норм, вимог, заборон та 
обмежень в процесі комунікації з пацієнтами. Формування soft skills відбувається в рамках загальних 
компетентностей (ЗК 06; ЗК 07; ЗК 08; ЗК 10; ЗК 11; ЗК 12; ЗК 13) під час вивчення 19 освітніх компонент (особливо 
великим потенціалом у розвитку soft skills володіють ОК «Українська мова за профспрямуванням», «Психологія 
спілкування. Конфліктологія», «Менеджмент та лідерство в медсестринстві») та в рамках спеціальних 
компетентностей (СК 01; СК 04; СК 05) під час вивчення 10 освітніх компонент («Клінічне медсестринство», «МС в 
сімейній медицині», «Невідкладні стани в медсестринській практиці» та ін.), через які здобувачі навчаються як 
необхідно ефективно взаємодіяти, планувати свою діяльність, розуміти вчинки та поведінку інших людей, 
розпізнавати емоційні реакції, особливості соціальної ситуації. Унаслідок постійної модернізації у галузі охорони 
здоров’я, підвищення якості надання медичних послуг вимоги до професійних та особистих якостей бакалавра 
медсестринства зростають, тому формування соціального інтелекту на ОПП має також практичне значення 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

У коледжі розроблені загальні вимоги щодо розподілу обсягу окремих освітніх компонент із фактичним 
навантаженням здобувачів (включно із самостійною роботою). Положенням про організацію освітнього процесу 
визначені наступні форми занять: лекція, практичні, семінарські заняття, навчальна практика, СПР. Навчальне 
навантаження здобувачів встановлюється відповідно до ОП, робочого навчального плану, кількості кредитів, 
передбачених для різного виду занять й не перевищує 30 год на тиждень аудиторного навантаження. Навчальний 
час, відведений для самостійної роботи здобувача, яка передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний час 
від обов'язкових занять теж регламентується навчальним планом і складає не менше 1/3 та не більше 2/3 загального 
обсягу, відведеного для вивчення конкретної освітньої компоненти. За ОПП загальна кількість годин – 3600, з них 
самостійна робота – 1456, що становить 40,4 %. Реалізація самостійної роботи здобувачами передбачена з 
використанням електронного навчання, дистанційних освітніх технологій. Частина інформації розміщена в 
публічному доступі, частина потребує авторизації та доступна тільки в локальній мережі МOODLE. За результатами 
опитувань здобувачів щодо їх ймовірного перенавантаження та визначення реальної необхідності кількості годин на 
виконання самостійної роботи встановлено, що 84% задоволені навантаженням, вважають його збалансованим за 
семестрами; 95% – методами організації, 90% – доступністю, якістю інформаційного, МТЗ самостійної роботи
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Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів ОПП «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за дуальною 
формою не здійснюється

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://www.medkol.cv.ua/abiturienty/index.html

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Згідно з Правилами прийому до Чернівецького медичного фахового коледжу для здобуття ступеня вищої освіти 
«бакалавр» вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у: 2019 році складали 
фахове вступне випробування з основ медсестринства, яке передбачало перевірку здатності до опанування ОПП 
цього рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей; 2020 році подавали сертифікати ЗНО з 
української мови та літератури й проходили фахове вступне випробування з основ медсестринства, що відповідало 
Умовам прийому на навчання до закладів вищої освіти України та Правилам прийому до закладу освіти на 2019, 
2020 роки. У 2021 році ці вступники будуть подавати 2 сертифікати ЗНО: перший – з української мови 2021 року (з 
української мови та літератури 2018-2020 років); другий – на вибір вступника, а також складатимуть фахове вступне 
випробування відповідно до Правил прийому до Чернівецького медичного фахового коледжу для здобуття ступеня 
вищої освіти «бакалавр» у 2021 році та Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти регулюються Положенням про 
порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін, яке 
передбачає відповідно до чинної нормативної бази зарахування кредитів відповідно до набутих компетентностей. 
Процедура відбувається наступним чином: на підставі академічної довідки (додатка до документа про вищу освіту) 
навчальна частина укладає вірогідний перелік дисциплін для перезарахування за участю представника групи 
забезпечення, що за необхідності погоджується з гарантом програми. Результати фіксуються в індивідуальному 
навчальному плані здобувача вищої освіти

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Зокрема, у 2019 та 2020 роках здобувачам ступеня вищої освіти «бакалавр», які вступили на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальностей/ спеціалізацій галузі знань «Охорона здоров’я» 
відповідно до нормативної бази, стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 05.12.2018 року № 1344 Коледж 
визнав та перезарахував 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньо-професійної програми 
підготовки молодшого спеціаліста з кваліфікацією «сестра медична», «фельдшер», «акушерка» 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, регулюються Положенням про порядок 
визнання в Чернівецькому медичному фаховому коледжі результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, 
яке передбачає вимоги до наданого здобувачем вищої освіти документа, у якому повинні обов’язково міститися 
конкретно названі вимірювані результати навчання. Зміст навчання може відповідати формуванню загальних, 
фахових та соціальних компетентностей, бути спрямованим на розвиток здобувача вищої освіти як особистості чи як 
фахівця. Здобувач вищої освіти після завершення неформального навчання звертається до директора Коледжу із 
заявою про прохання перезарахувати його результати. Предметна комісія визначає змістовну відповідність 
результатів неформального навчання та освітнього компонента ОПП та погоджує запропоновану кількість кредитів

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

На заявленій ОПП питань щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті не було
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4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Перелік форм, методів навчання, викладання на ОП регламентуються Положенням про організацію освітнього 
процесу та  Положенням про практичне навчання студентів. Освітній процес здійснюється за наступними формами: 
навчальні заняття (лекція, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація), практична підготовка, 
самостійна робота, контрольні заходи. Методи навчання, викладання використовуються залежно від форми 
навчання, освітньої компоненти, мети, компетентностей та ПРН. Викладачі кафедри практикують проблемні 
семінари, лекції-бесіди; лекції-дискусії, лекції із заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-конференції, 
колоквіуми, що спрямовані на формування компетентностей. Надають перевагу методам практичного навчання: 
психологічним тренінгам, симуляційному навчанню в навчально-тренувальних кабінетах на спеціалізованих 
медичних тренажерах, муляжах; навчанню в реальних умовах безпосередньо біля ліжка пацієнта; case study – 
обговоренню конкретних ситуацій; виконанню типових завдань, розв’язанню клінічних ситуаційних задач; роботі у 
групах та над індивідуальними завданнями. Потужним інструментом стали інформаційно-комунікаційні технології, 
які успішно використовуються для організації навчання, зокрема на освітній платформі MOОDLE. Форми, методи 
навчання і викладання, що застосовуються викладачами, описані в РП навчальних дисциплін, медсестринської 
виробничої та переддипломної практик, силабусах  і сприяють досягненню здобувачами ПРН

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентроване навчання і викладання орієнтоване на формування загальних і фахових компетентностей 
здобувача, задоволення його власних потреб та забезпечує високу конкурентоздатність. Студентоцентрований підхід 
реалізується через вибір форм, методів навчання і викладання, регулярне їх оцінювання і коригування, заохочення 
у здобувачів почуття самостійності із забезпеченням підтримки з боку викладача, повагу й увагу до потреб 
здобувачів. Викладачі застосовують особистісно орієнтований підхід відповідно до потреб та індивідуальних 
можливостей здобувачів: активні та інноваційні форми проведення занять (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції 
із запланованими помилками, лекції-прес-конференції, майстер-класи, психологічні тренінги, симуляційне 
навчання в навчально-тренувальних кабінетах, практичне навчання в реальних умовах безпосередньо біля ліжка 
пацієнта; case study; розв’язання клінічних ситуаційних задач; робота у групах та над індивідуальними завданнями 
тощо) у поєднанні з самостійною роботою з метою формування та розвитку професійних компетентностей. Рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання вивчається через проведення анкетування 
двічі на рік. Відповідно до результатів опитування 91% здобувачів вважають, що навчання відповідає сучасним 
вимогам та є практично орієнтованим; 89% здобувачів задоволені методами навчання та викладання. Здобувачі 
також мають можливість висловлюватися про задоволеність навчанням у соціальних мережах Facebook та Instagram

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принцип академічної свободи реалізується викладачами під час складання та корегування робочих програм, через 
вільний вибір форм, методів своєї навчальної, методичної роботи, прояв творчого підходу до наповнення змісту 
компонент, вибір підручників, посібників та ін. засобів навчання. Різноманітність методів навчання та викладання 
дозволяють викладачам застосовувати саме ті методи, які сприяють підвищенню мотивації здобувачів до вивчення 
дисципліни та ефективному засвоєнню знань.  Вивчення дисциплін, які забезпечують формування ФК, передбачає 
застосування таких методів освітньої роботи: проблемне викладення матеріалу, метод навчальних конкретних 
ситуацій, міні-дослідження. Моделювання реальних умов професійної діяльності в умовах стресових та критичних 
ситуацій (наприклад, біля ліжка пацієнта, на приймальному покої, в маніпуляційному кабінеті) дає можливість 
здобувачам самостійно вирішувати проблеми, приймати рішення. Під час викладання дисциплін, які формують ЗК, 
викладачі застосовують дискусії, щоб обговорити актуальні суспільні проблеми, виробити в здобувачів вміння 
аналізувати, зіставляти, аргументувати та висловлювати власні думки. Академічна свобода здобувачів освіти 
забезпечується вільним вибором ВК (за результатами опитування 96% здобувачів реалізували право вільного 
вибору),  індивідуальних завдань,  тем НДР, правом на академічну мобільність. Академічна свобода викладачів та 
здобувачів регламентується Положенням про академічну свободу учасників освітнього процесу

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів освітньо-професійної програми доступна в електронному вигляді на сайті Коледжу в 
розділі «Студенту. Силабуси». З цією інформацією здобувачі освіти ознайомлюються на організаційних зборах 
перед початком навчального року, отримавши Порадник студента. На першому занятті з кожної дисципліни 
викладач надає інформацію про цілі, зміст, очікувані результати навчання в усній формі та в друкованому вигляді 
(силабусах), методичних вказівках до проведення практичних занять та методичних рекомендаціях з самостійної 
позааудиторної роботи. Після зарахування до Коледжу кожен здобувач отримує логін та пароль свого облікового 
запису з доступом до електронного ресурсу коледжу, що надає йому можливість користуватися інформаційними 
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матеріалами, розміщеними на освітній платформі MOODLE

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Основним завданням викладачів, які забезпечують освітній процес на ОПП «Сестринська справа» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти є підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, 
здатних до ефективної роботи за спеціальністю на рівні світових стандартів, готових до постійного професійного 
росту. Тому освітня діяльність Коледжу ґрунтується на принципах нерозривності процесів навчання та 
дослідницької роботи, що регламентує Положення про науково-дослідну роботу студентів. Для здобувачів під час 
реалізації окремих освітніх компонентів передбачена дослідницька діяльність, що полягає у самостійному 
проведенні досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; участі в роботі наукового студентського гуртка, 
міжвузівських конференціях. Крім того, до переліку вибіркових дисциплін включена «Методологія науково-
дослідної роботи», яка передбачає виконання медсестринських досліджень та сприяє розвитку наукового мислення, 
формуванню дослідницької компетентності творчої особистості. Здобувачі вищої освіти беруть участь у круглих 
столах, студентських конференціях https://www.medkol.cv.ua/category/news/

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі 22 Охорона 
здоров’я відбувається залежно від сучасних тенденцій у розвитку медичної галузі (стандарти, реформи, протоколи 
тощо). Викладачі кафедри медсестринства щороку підвищують кваліфікацію за різними напрямами, формами та 
видами підвищення кваліфікації відповідно до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 
Це  навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування в закладах вищої освіти та закладах 
післядипломної освіти, участь у роботі вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій, медичних 
науково-практичних форумів, семінарів, вебінарів,  тренінгів, співпраця з закладами практичної охорони здоров’я. 
Підвищення кваліфікації дозволяє викладачам оновлювати зміст освітніх компонентів за результатами наукових 
досліджень щодо удосконалення  змісту навчання та методики викладання навчальних дисциплін; впровадження 
сучасних технологій у лікуванні та догляді за пацієнтами; на основі наукових досягнень та сучасних практик у 
медичній галузі та медсестринстві зокрема. Оновлення змісту навчальних дисциплін здійснюється шляхом 
проведення тренінгів та семінарів за участю кращих фахівців в галузі, під час яких аналізуються робочі програми 
навчальних дисциплін та розробляються рекомендації щодо оновлення їх змісту. Щороку перед початком нового 
навчального року кожен викладач під час розробки чи вдосконалення робочої програми, навчально-методичного 
забезпечення дисципліни бере до уваги зміни та вносить доповнення та зміни з наступним обговоренням на 
засіданні кафедри, погодженням Методичною радою

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Коледж бере участь в інтеграційній програмі для фахівців сестринської справи на базі Академії здоров’я клініки 
«Ернст фон Бергман» (Німеччина) з метою інтернаціоналізації навчання, викладання. Ця програма створює 
можливості для участі в онлайн-лекціях досвідчених педагогів закордонних закладів освіти, проходити стажування, 
провадити спільні дослідження. Мобільність викладачів є одним із важливих напрямків не тільки міжнародної, але 
й національної освітньої діяльності коледжу. У рамках внутрішньої академічної мобільності протягом 08-12.02.2021 
р. Л.Піц, Є.Стефанюк, Ю.Пелепець, Л.Українець прочитали лекції в онлайн форматі для здобувачів ОП 
«Сестринська справа» ступеня бакалавр Львівської медичної академії ім. А.Крупинського, Рівненської медичної 
академії, Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти, Кам'янського медичного коледжу ДОР з 
освітніх компонент, які реалізуються в коледжі, а саме: «Невідкладні стани в м/с практиці»; «Синдромальна 
діагностика в м/с практиці»; «Ергономіка та біомеханіка в м/с практиці»; «Психологія спілкування. 
Конфліктологія» Така академічна мобільність, у першу чергу, сприяє розвитку таких глобальних завдань, як: 
розвиток та зміцнення партнерських стосунків на національному рівні4 підвищення якості вищої освіти; 
формування освітнього середовища, яке динамічно та успішно розвивається, генерує ідеї та забезпечує сучасні 
знання; розвиток лідерства та творчого потенціалу викладачів коледжу; упровадження системи ефективного 
менеджменту

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

У межах навчальних дисциплін ОПП передбачено такі форми проведення підсумкових контрольних заходів: ПМК 
та залік. Вони дозволяють перевірити досягнення ПРН, тому що на етапі укладання РП, силабусів змістова частина 
модулів формулюється відповідно до результатів дисципліни, які скорельовані з результатами навчання. 
Підсумковий контроль проводиться в терміни, встановлені графіком освітнього процесу, в обсязі навчального 
матеріалу, визначеного РП та силабусом дисципліни, переважно у формі письмового або комп’ютерного тестування, 
вирішення клінічних задач, відпрацювання практичних навичок. Під час підсумкового контролю враховуються 
результати поточного контролю: знання (лекції, практичні, семінарські заняття); уміння (практичні заняття, 
навчальна практика); комунікація (лекції, практичні, семінарські заняття); автономність та відповідальність 

Сторінка 11



(практичні заняття, навчальна практика). Модульна контрольна робота містить завдання, що охоплюють 
компетентності та ПРН за освітніми компонентами ОПП, а залік, що виставляється за накопиченням балів, 
автоматично зорієнтований на зміст дисципліни та досягнення ПРН. Кількість варіантів МКР забезпечує 
індивідуалізацію завдання. Тестові завдання до ПМК, завдання модульних контрольних робіт з освітніх компонент 
відповідають ПРН, завданням ліцензійного іспиту Крок Б. Сестринська справа. Рівень досягнення результатів 
навчання визначається як співвідношення правильних відповідей або чітко виконаних практичних навичок до їх 
загальної кількості. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за національною шкалою (відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 200-бальною шкалою та шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX, 
F). Вибір форми контрольних заходів відбувається на етапі підготовки навчального плану: освітні компоненти, що 
стосуються клінічних дисциплін та результати яких передбачають практичну підготовку, завершуються підсумковим 
модульним контролем, а освітні компоненти з більш теоретичним спрямуванням – заліком. Форми проведення 
контрольних заходів з кожної освітньої компоненти наведено у силабусах, де передбачено надання повної 
інформації щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень – відображення 
розподілу балів, які отримують здобувачі під час вивчення дисципліни та вагу кожного окремого елементу курсу. 
Силабуси знаходяться у відкритому доступі на вебресурсах Коледжу

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів, критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються ґрунтовним підходом до їх планування і формулювання; наскрізною роз’яснювальною 
роботою зі здобувачами. Види контрольних заходів та критерії їх оцінювання регламентуються положеннями «Про 
систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти», що оприлюднені на офіційному сайті та 
передбачають: вхідний, поточний, підсумковий контроль (модульний контроль, залік), Атестацію. Строки 
проведення контрольних заходів регламентуються графіком освітнього процесу, який оприлюднений на сайті 
Коледжу, інформаційних стендах тощо. Форма проведення контрольних заходів (усна, письмова, комбінована, 
тестування тощо), зміст і структура контрольних завдань та критерії оцінювання визначаються й оприлюднюються в 
силабусах освітніх компонент. Перелік питань до контрольних заходів, індивідуальних завдань оприлюднений на 
електронних ресурсах сайту Коледжу, міститься у силабусах, доводиться до здобувачів на початку семестру та 
консультаціях. Більшість контрольних заходів реалізуються у тестовій формі (прозора та зрозуміла для здобувачів, 
забезпечує наступне складання інтегрованого тестовового іспиту Крок Б), а з клінічних дисциплін ще й поєднується 
з відпрацюванням практичних навичок

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів: усно (на першій 
лекції, семінарському, практичному занятті (навчальній практиці), у вигляді графіку освітнього процесу (на 
вебсайті, інформаційному стенді відділення), робочих програм освітніх компонент (у файловому архіві), опису та 
анотацій освітніх компонент ОПП (силабусах), електронних курсів освітніх компонент (на навчальному ресурсі). 
Форми контрольних заходів та критерії оцінювання регламентуються положеннями «Про організацію освітнього 
процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі», «Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти у коледжі», «Про систему оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти за ЄКТС організації 
освітнього процесу», «Інструкцією щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження ЄКТС 
організації освітнього процесу», які оприлюднені на офіційному сайті. Збір інформації щодо форм контрольних 
заходів та зрозумілості критеріїв оцінювання проводиться шляхом опитування, за результатами якого 91% 
здобувачів відповіли, що своєчасно отримували інформацію про форми й кількість контрольних заходів та критерії 
оцінювання освітніх компонент. Отримана інформація використовується для удосконалення робочих програм 
навчальних дисциплін та форм контролю результатів навчання, проведення індивідуальних консультацій та 
додаткових занять, коригування ступеня складності та обсягу завдань, що запропоновані для виконання

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої за спеціальністю 223 
«Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 
05.12.2018 року № 1344. Атестація здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, який 
складається з таких компонентів: І – інтегрований тестовий іспит «Крок Б». Стандартизований інтегрований 
тестовий іспит «Крок Б» проводиться Екзаменаційною комісією Коледжу та Центром тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони 
здоров’я України. Результати стандартизованого тестового ліцензійного інтегрованого екзамену «Крок Б» 
визначаються як «склав», «не склав»; ІІ – практично-орієнтований іспит з клінічного медсестринства у внутрішній 
медицині, хірургії, педіатрії з виставленням середньої арифметичної оцінки за чинною у коледжі 200-бальною, 
національною та А, В, С, D, E шкалою ECTS та внесенням їх до протоколу засідання Екзаменаційної комісії, залікову 
книжку, додаток до диплому. Атестація здійснюється відкрито і публічно

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів у Чернівецькому медичному фаховому коледжі регулюється 
положеннями «Про організацію освітнього процесу», «Про систему оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти 
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за ЄКТС організації освітнього процесу», «Інструкцією щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 
впровадження ЄКТС організації освітнього процесу», «Про порядок визначення академічної різниці, її складання та 
перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін», «Про порядок відпрацювання студентами пропущених 
занять та незадовільних оцінок» та регламентує проведення заліку чи модульного контролю. Детально проведення 
контрольних заходів описується в силабусі кожної конкретної навчальної дисципліни. Усі документи знаходяться у 
вільному доступі на сайті Коледжу

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Процедури проведення контрольних заходів базуються на засадах об’єктивності оцінювання результатів навчання. 
Для забезпечення неупередженості та об’єктивності за більшістю освітніх компонент обрана найбільш ефективна, 
прозора тестова форма проведення контрольних заходів, у т.ч. – комп’ютерне тестування. Об’єктивність викладачів, 
процедури запобігання і врегулювання конфлікту інтересів забезпечуються таким чином: здобувачі складають 
ПМК, залік викладачам, які мають науковий ступінь, володіють необхідними компетенціями; проведенням ПМК 
викладачем, який забезпечував викладання та здійснював поточний контроль; вчасного внесення результатів 
поточного контролю до відомості успішності; попереднього інформування здобувачів і включення до переліку 
питань, які виносяться на ПМК, виключно тих, що відповідають робочій програмі й змісту дисципліни; 
затвердження підсумкових завдань на засіданні кафедри; оголошення оцінки одразу після завершення ПМК; 
надання можливості здобувачам подати апеляцію у випадку, якщо вони не погоджуються із оголошеною оцінкою; 
одержання зворотного зв’язку через анкетування здобувачів. На ОПП був конфлікт інтересів: викладач на лекції 
зробив зауваження здобувачам, щодо погано відвідування. У відповідь студенти стверджували, що самостійно 
підготуються за підручником, а даремно витрачати час наміру не мають. Викладач не став загострювати ситуацію, 
продовжив лекцію, навів цікаві приклади з особистого досвіду і як результат, відновлення доброзичливих стосунків

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедура повторного проходження контрольних заходів урегульовується положеннями «Про організацію 
освітнього процесу», «Про порядок відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок», «Про 
систему оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти за ЄКТС організації освітнього процесу». Якщо за шкалою 
ECTS здобувач отримав оцінку FX, тоді залік, модульний контроль він перескладатиме за затвердженим графіком 
(але не пізніше початку наступного семестру). Повторне складання підсумкового модульного контролю 
дозволяється не більше двох разів. За дозволом директора здобувач може підвищити оцінку з дисципліни шляхом 
перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь період навчання)

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів урегульовуються відповідно до 
Положення про порядок запобігання і врегулювання конфліктів інтересів у діяльності працівників ЧМФК 
наступним чином: здобувачі мають право оскаржити дії органів управління коледжу та його посадових осіб та 
викладачів, у разі незгоди з процедурою та результатами контрольного заходу. Апеляція подається після 
оприлюднення оцінок, але не пізніше наступного дня до навчальної частини. Апеляція оформляється у вигляді 
письмової заяви та розглядається в триденний термін після її подачі. Заява повинна містити чітку вказівку на 
предмет апеляції (конкретне питання, завдання) і аргументоване обґрунтування незгоди з процедурою та 
результатами проведення контрольних заходів. Для розгляду апеляції створюється комісія у складі заступника 
директора з НР, завідувача відділення та кафедри, викладача профільної дисципліни, який не приймав ПМК та 
представника студентського самоврядування. У разі позитивного рішення ПМК приймають 2 викладачі за участю 
представника студентського самоврядування. За результатами апеляції оцінка не може бути зменшена, а лише 
залишена без змін або підвищена. Результат розгляду апеляції фіксується на тексті МКР та підтверджується 
підписами викладачів, які приймали рішення. Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений термін, оцінка 
за модульний контроль, виставлена викладачем, є остаточною. На ОПП таких випадків не було

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у Чернівецькому медичному фаховому 
коледжі знайшли відображення у таких нормативно-правових документах, як: Положення про порядок 
забезпечення академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти в Чернівецькому 
медичному фаховому коледжі; Кодекс честі коледжанської спільноти; Положення про запобігання та протидію 
корупції в Чернівецькому медичному фаховому коледжі; Положення про порядок запобігання і врегулювання 
конфліктів інтересів в діяльності працівників Чернівецького медичного фахового коледжу. Ці документи спрямовані 
на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка поширюється на освітній процес та 
навчально-методичні праці учасників освітнього процесу. Основними принципами академічної доброчесності є: 
принцип толерантності; принцип справедливості; принцип прозорості; принцип чесності; принцип порядності; 
принцип поваги до приватного життя; принцип взаємоповаги; принцип взаємної довіри; принцип відповідальності; 
принцип партнерства і взаємодопомоги; принцип нетерпимості щодо аморальної та неетичної поведінки

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
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академічної доброчесності?

Як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на ОПП використовується чітке інформування 
здобувачів вищої освіти щодо неприпустимості плагіату; регулярне інформування педагогічних працівників щодо 
потреби запобігати академічній недоброчесності при вивченні освітніх компонентів; система перевірки на 
антиплагіат за допомогою комп’ютерних програм, які визначають ступінь ідентичності тексту 
Antiplagiat/unauthorized,https//unichek.com/, https://progaonline.com/antiplagiat

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Для популяризації академічної доброчесності, попередження фактів академічної недоброчесності серед здобувачів 
ступеня вищої освіти «бакалавр» за ОПП «Сестринська справа» в Коледжі вживаються заходи, описані у Кодексі 
коледжанської спільноти, зокрема: проводиться опитування шляхом анкетування, що дає змогу виявити рівень 
розуміння політики академічної доброчесності, яка діє в Коледжі; поширення інформації про академічну 
доброчесність серед учасників освітнього процесу шляхом проведення заходів (тренінги для членів Школи лідера 
«Лідер – це ти»; майстер-клас «Академічна культура як складова навчання студента-медика; методоб’єднання 
кураторів груп «Академічна доброчесність куратора»; засідання Педагогічної ради; перевірка академічних текстів, 
тез доповідей щодо академічного плагіату через Антиплагіатну інтернет систему . У своїй роботі викладачі 
використовують Методичні рекомендації «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах» 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

На порушення академічної доброчесності Коледж реагує відповідно до Положення про порядок забезпечення 
академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти та Положення про 
запобігання та протидію корупції. Порушень академічної доброчесності серед викладачів Коледжу не виявлено, 
тому не було необхідності вживати заходи. Серед здобувачів вищої освіти за відповідною ОПП, що акредитується, 
спостерігалися поодинокі випадки порушення принципів академічної доброчесності: намагання списувати на 
контрольній роботі та використання інтернет-ресурсів без посилання на джерело при створенні презентації виступу. 
На таке порушення ЗВО відреагував наступним чином: щодо списування – викладач зробив усне попередження; 
щодо посилань на джерела – комісією з питань дотримання доброчесності вирішено це питання з рекомендаціями 
вжити відповідних заходів морального характеру з метою подальшого уникнення подібних випадків. Крім того, за 
результатами анкетування серед різних проявів академічної недоброчесності, з якими стикалися або здійснювали, 
здобувачі називають списування та плагіат. Після цих порушень у Коледжі зі здобувачами освіти проведені заходи з 
питань дотримання принципів академічної доброчесності, ознайомлено з процедурою перевірки робіт на 
академічний плагіат та можливими санкціями за негативного результату такої перевірки

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів Коледжу відбувається відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіт» та згідно 
з Положенням про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників у Чернівецькому 
медичному фаховому коледжі. Процедура конкурсного добору здійснюється на засадах відкритості, законності, 
об’єктивності, неупередженого ставлення до кандидатів на заміщення вакантних посад з урахуванням рівня 
професіоналізму педагогічного працівник як основної вимоги. За наступного проходження конкурсу враховуються 
особисті результати викладача за рейтингом викладацької діяльності, участь викладача у процесах забезпечення 
якості вищої освіти. На рейтинг викладацької діяльності впливає професійна активність: публікації статей у фаховій 
періодиці; публікація підручників, навчальних посібників, монографій; участь у науково-практичних конференціях; 
здійснення керівництва навчально-дослідницькою роботою здобувачів із відповідним опублікуванням матеріалів 
досліджень; підготовка здобувачів до олімпіад та конкурсів (призові місця),  розроблення електронних навчальних 
матеріалів; участь у програмах підвищення кваліфікації з отриманням відповідних сертифікатів; виконання 
відповідної навчальної, методичної, організаційної роботи

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Чернівецький медичний фаховий коледж залучає до організації та реалізації освітнього процесу роботодавців з 
установ, закладів та некомерційних підприємств охорони здоров’я м. Чернівців та області. Відповідно Коледж уклав 
угоди з головними лікарями, директорами, начальниками закладів практичної охорони здоров’я, згідно з якими та 
відповідно до Положення про практичне навчання студентів проводиться навчальна, виробнича та переддипломна 
практики в їх установах. Таким чином, роботодавці активно залучені до організації та реалізації освітнього процесу: 
пропонують включити до ОПП освітні компоненти, які необхідні в сучасних умовах реформування практичної 
медицини та забезпечують підготовку саме такого фахівця, якого наразі потребує медична установа; рекомендують 
збільшити чи зменшити кількість годин на вивчення окремих компонент; коригують тематику занять відповідно до 
діючих медичних Стандартів та Протоколів, які постійно оновлюються; демонструють фахові знання, вміння і 
навички, передаючи їх майбутнім працівникам, що дозволяє здійснювати якісну підготовку майбутніх фахівців. 
Завдяки такій тісній співпраці наші випускники мають можливість у майбутньому обирати свій напрям практичної 
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діяльності, а роботодавець може обрати кращого серед кращих

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До аудиторних занять за ОПП «Сестринська справа» долучаються працівники практичної охорони здоров’я 
(викладачі Коледжу: Амелін П.М., Пелепець Ю.О., Тріска С.Я., Піцула Н.М.), експерти галузі (Марчук І.В. – 
викладач хоспісної та паліативної допомоги) та представники роботодавців (голови ЕК, безпосередні керівники 
виробничої та переддипломної практик), що забезпечує якісну практичну підготовку майбутніх фахівців. Контакт з 
практикуючими сестрами медичними установ практичної охорони здоров’я дає змогу здобувачам вивчати і 
переймати їх досвід практичної роботи. Крім того, рецензентами освітньо-професійної програми є Маковійчук І. О., 
к.мед.н., генеральний директор КНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр», Мимка А.В., 
директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Роша»,  Митринюк Ф.В., директор КНП «Вижницька 
районна лікарня» Вижницької районної ради, Мельничук М.Л., директор КНП «Глибоцький районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Глибоцької районної ради, Лабанда Н. Б., експерт Департаменту охорони 
здоров’я Чернівецької ОДА з медсестринства, заступник директора обласного КНП «Буковинський центр відновного 
лікування та комплексної реабілітації дітей»

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Система професійного розвитку викладачів визначена Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. Коледж створив сприятливі умови для  професійного розвитку викладачів ОП. Викладачі мають 
можливість щорічно підвищувати кваліфікацію, вільно обирати форми, види, напрями, брати участь у науково-
практичних конференціях, семінарах-тренінгах, майстер-класах, вебінарах, сертифікаційних програмах, які 
проводяться на базах вітчизняних, зарубіжних ЗВО. Наприкінці календарного року затверджується орієнтований 
план ПК на наступний рік, складений за пропозиціями педагогів. У Коледжі створені умови для визнання педрадою 
результатів ПК у неліцензованих суб’єктів. Діє Школа молодого викладача відповідно до Положення про школу 
молодого викладача, яка організовує роботу з професійної адаптації викладачів-початківців, підвищення їх 
педагогічної майстерності шляхом практичної, методичної допомоги. До кожного з молодих викладачів закріплено 
наставника відповідно до Положення про наставництво. З метою підвищення педагогічної майстерності та 
вдосконалення фахового рівня викладачів функціонує Школа педагогічної майстерності. Методичний кабінет надає 
допомогу викладачам у розробці та видавництві методичних посібників, рекомендацій, вказівок для студентів щодо 
вивчення окремих дисциплін, а також з виконання і захисту НДР. Коледж усіляко сприяє професійному розвиткові 
викладачів, прикладом цього є майже щорічне здобуття викладачами наукових ступенів кандидатів наук, і на 
сьогодні їх у коледжі – 11 осіб

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Коледж стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом матеріального, нематеріального та професійного 
заохочення. Згідно з колективним договором та відповідно до Положення про преміювання та матеріальне 
заохочення працівників  Коледж здійснює нематеріальні (вручення нагород – грамот, подяк) та матеріальні 
(преміювання, доплати) заохочення викладачів ОПП за досягнення у фаховій сфері. З метою професійного 
заохочення Коледж формує щорічний рейтинг викладачів за результатами їх освітньої діяльності згідно з 
Положенням про оцiнювання педагогiчних працiвникiв. Рейтингова оцінка діяльності педагогічних працівників 
коледжу здійснюється з метою активізації та розвитку творчої професійної діяльності, стимулювання неперервної 
освіти, професійного росту, підвищення персональної відповідності за якість освіти, забезпечення соціального 
захисту компетентної педагогічної праці. Результати рейтингу враховуються під час атестації, преміювання, 
визначенні обсягу педагогічного навантаження на наступний навчальний рік. Така оцінка діяльності викладача є 
стимулом для удосконалення його фахової та професійної майстерності. Професійний розвиток (підвищення 
кваліфікації) викладачів спрямований на здобуття ними нового досвіду. Це завдання входить до системи 
внутрішнього забезпечення якості освіти. Коледж сприяє проведенню в школі педагогічної майстерності майстер-
класів, тренінгів з питань впровадження інноваційних методів практичного навчання

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові ресурси Коледжу формуються за рахунок обласного бюджету та спецфонду згідно з кошторисом. Коледж – 
неприбутковий заклад освіти відповідного до Статуту. Для забезпечення цілей та ПРН заклад має достатню діючу 
інфраструктуру, сучасні матеріально-технічні ресурси, які повною мірою забезпечують підготовку здобувачів 
заявленої ОП. Для здійснення освітнього процесу Коледж використовує 4 навчальні корпуси, навчально-тренінгові 
кабінети, симуляційні кабінети, лекційні аудиторії, конференц-зали, навчальні аудиторії на базах ЗОЗ, які оснащені 
сучасним демонстраційним обладнанням, необхідним медичним устаткуванням, стаціонарні та мобільні 
комп’ютерні класи з доступом до мережі Інтернет, програмним забезпеченням, що дає можливість застосовувати 
інноваційні методи навчання. Бібліотечний фонд за ОП укомплектований друкованими або електронними 
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виданнями основної навчальної літератури. Фонд додаткової літератури включає офіційні, довідкові та фахові 
медичні періодичні видання. Здобувачі забезпечені індивідуальним необмеженим доступом до бібліотеки, 
MOODLE, які представлені на сайті Коледжу, містять необхідні ресурси для забезпечення визначених цілей та ПРН 
завдяки його максимальній змістовій насиченості та постійному оновленню (силабуси, презентації, відеозаняття та 
ін.). На час дії карантинних обмежень для забезпечення дистанційного навчання та створення єдиного 
інформаційного середовища у коледжі  перейшли  на використання пакета хмарних сервісів G Suite for Education

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище, створене в Чернівецькому медичному фаховому коледжі – це сукупність інформаційних 
ресурсів, технологій навчання, яка забезпечує задоволення освітніх, соціальних та матеріальних потреб, розвиток 
творчих здібностей і уподобань здобувачів. Реалізація заявленої ОПП забезпечується різноманітними та стійкими 
освітніми ресурсами (аудиторний фонд, інформаційно-комунікаційні ресурси, комп’ютерні кабінети, бібліотека, 
бази практики з доступом до пацієнтів). У всіх учасників освітнього процесу є безоплатний доступ до інформаційних 
ресурсів, необхідних для навчання та викладання. У корпусах коледжу є комп’ютерні класи з можливістю вільного 
користування. Доступ до електронних ресурсів бібліотеки коледжу є вільним і безоплатним. Для відпрацювання 
професійних компетентностей в межах ОПП здобувачі мають можливість вільно користуватись обладнаними 
навчально-тренінговими кабінетами, симуляційними кабінетами (протягом 2020 року створено стерилізаційний 
блок). Відповідно до угод про співпрацю із закладами охорони здоров’я здобувачі мають можливість навчатися на 
клінічних базах, які мають достатнє сучасне матеріально-технічне забезпечення. Моніторинг інтересів, виявлення та 
врахування потреб здійснюється під час комунікації здобувачів і куратора, здобувачів і завідувача відділення та 
кафедри, проведення консультацій зі студентським самоврядуванням, періодичних опитувань, системних зустрічей

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Проводиться оцінка стану обладнання, корпусів, вживаються заходи щодо приведення комунікацій у відповідність 
до чинних стандартів та норм з ОП (підключено систему сповіщення про пожежну небезпеку, проведено 
протипожежну обробку, розміщено плани евакуації на випадок НС); проводяться інструктажі, тренінги з питань ОП 
та БЖ; спільно з профспілкою здійснюється оцінка умов праці та навчання; профілактична робота щодо запобігання 
травматизму під час освітнього процесу. Викладачі проводять практичні тренінги з надання ЕМД «Серцево-легенева 
реанімація за системою BLS». Є медпункт, здійснюється медогляд. Комфортне психологічне середовище 
забезпечується попередженням можливих конфліктних ситуацій через спілкування, проведення заходів 
спрямованих на згуртування колективу, пояснення правил взаємодії та розбудови такої взаємодії, створення 
сприятливої доброзичливої атмосфери. Практичний психолог здійснює психологічний супровід адаптації до умов 
освітнього процесу; надає консультативну допомогу з питань навчання, виховання, особистісного та професійного 
розвитку; реалізує профілактичні, корекційні програми, індивідуальну психологічну допомогу у вирішенні 
важливих життєвих питань та подоланні стресових ситуацій. Інформаційна безпека забезпечується мінімізацією 
негативного впливу інформації на освітнє середовище, дотриманням принципів доброчесності, формуванням 
толерантного ставлення до інших людей. На час дії карантину вживаються необхідні заходи з метою запобігання 
поширення COVID-19 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Надання освітньої та організаційної підтримки здобувачам Чернівецького медичного фахового коледжу 
регулюється Положенням про організацію освітнього процесу, в якому визначені основні засади, нормативно-
правова база організації освітнього процесу, міститься характеристика інформаційного забезпечення, академічні 
права здобувачів, права і обов’язки викладачів. Освітня та організаційна підтримка здобувачів у коледжі є 
достатньою і забезпечується навчальною, методичною частиною, гарантом ОП, відділенням, кафедрою. Первинну 
підтримку здобувачів з усього спектру питань організації освітнього процесу в коледжі здійснює куратор. 
Глобальним інформаційним базисом є вебсайт коледжу, сервіси Moodle, Google Meet, що забезпечує підтримку 
освітнього процесу; розміщення методичних матеріалів; облік знань, навчальної активності та системи тестування 
знань. Робота здійснюється через електронні кабінети викладача. Надання консультаційної допомоги здобувачам як 
у навчальній, так і позанавчальній сферах на всіх етапах навчання здійснюють приймальна комісія, заступники 
директора, відділення, кафедра, бібліотека, викладачі, куратори груп, студрада. Проблемами соціально-вразливої 
частини здобувачів опікуються заступник директора з навчально-виховної роботи, практичний психолог, куратори 
груп, органи студентського самоврядування та забезпечують необхідну соціальну підтримку. Психологічна 
підтримка здобувачів здійснюється на основі Положення про психологічну службу у системі освіти, метою 
діяльності якої є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів, охорони 
психічного здоров'я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу 
відповідно до цілей та завдань системи освіти. Психологічне забезпечення освітнього процесу в коледжі здійснює 
практичний психолог. Оцінювання рівня задоволеності ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів 
здійснюється шляхом опитувань і студентського моніторингу освітнього процесу, проведення аналізу відповідними 
підрозділами. Рівень задоволеності здобувачів освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та 
соціальною-психологічною підтримкою з боку кафедри та інших структурних підрозділів складає 95% відповідно до 
результатів опитувань
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Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в Чернівецькому 
медичному фаховому коледжі визначені Статутом, Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням 
про психологічну службу у системі освіти, Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Відповідно до цих документів передбачено умови доступу до 
навчання, спеціальний психолого-педагогічний супровід в процесі навчання, індивідуалізований підхід та заходи з 
інтеграції в групу однокурсників, вільний доступ до інфраструктури коледжу та технічне забезпечення процесу 
навчання. У коледжі забезпечено доступність прилеглої до корпусів території, вхід до центрального корпусу 
оснащений кнопкою виклику для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, дотримано умови безперешкодного 
пересування по вулиці до корпусів коледжу, забезпечується доступність місць цільового відвідування та 
продовжується формування безбар’єрного середовища. З метою створення належних умов для забезпечення 
навчально-реабілітаційного супроводу у закладі є приміщення для надання консультацій практичним психологом, 
відпочинку, особистої гігієни, медичного обслуговування тощо. Серед здобувачів ОПП на сьогодні немає осіб з 
особливими освітніми потребами

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Система запобігання, виявлення та врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними 
домаганнями, дискримінацією та корупцією) в коледжі є послідовною, зрозумілою і доступною для всіх учасників 
освітнього процесу. Інструменти та способи вирішення можливих конфліктних ситуацій  регулюються 
Положеннями: «Про порядок запобігання і врегулювання конфліктів інтересів в діяльності працівників коледжу», 
«Про запобігання та протидію корупції, Положення про розгляд студентських звернень та скарг», «Про 
функціонування телефонної лінії (телефон довіри»). Також до ОП включено компоненту «Психологія спілкування. 
Конфліктологія», яка розглядає шляхи налагодження взаєморозуміння в колективах, вирішення труднощів, 
конфліктів, складних випадків у професійній діяльності, формує стресостійкість та вміння керувати власними 
емоціями. З метою моніторингу можливих конфліктних ситуацій серед здобувачів періодично проводяться 
анкетування та опитування, на сайті коледжу функціонує скринька довіри з можливістю зворотного зв’язку у разі 
письмового звернення. Для забезпечення неупередженості під час вирішення розбіжностей інтересів створюється 
комісія з обов'язковим залученням органів студентського самоврядування. У коледжі розроблено Кодекс честі 
коледжанської спільноти, який встановлює загальні моральні принципи та правила етичної поведінки всіх 
учасників освітнього процесу, якими вони мають керуватися у своїй діяльності. Учасники освітнього процесу 
ознайомлені та дотримуються основних положень академічної доброчесності, які регулюються Положенням про 
порядок забезпечення академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, 
Положення щодо виявлення та запобігання академічного плагіату. Несумісними зі званням члена коледжанської 
спільноти та порушенням академічної доброчесності є: академічний плагіат у будь-яких його проявах; академічне 
шахрайство; використання зовнішніх джерел інформації без відповідного дозволу під час оцінювання результатів 
навчання; надання завідомо неправдивої інформації про власну освітню діяльність чи організацію освітнього 
процесу; хабарництво; службове підроблення чи недбалість; зловживання службовим становищем; хуліганство; 
сексуальні домагання; свідоме порушення чинного законодавства України. З моменту впровадження ОПП 
конфліктних ситуацій не виявлено

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються в Чернівецькому 
медичному фаховому коледжі з метою реалізації цілей та безперервного удосконалення ОП, надання освітніх послуг 
високого рівня й задоволення потреб здобувачів вищої освіти, у контексті суспільних та регіональних вимог. 
Процедури регулюються: Законами України «Про вищу освіту» р.V, ст.16, «Про фахову передвищу освіту» р. IV, п.17, 
Статутом коледжу, Положеннями Чернівецького медичного фахового коледжу: «Про систему забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти», «Про порядок розроблення, затвердження, моніторингу освітніх 
програм» https://cutt.ly/5kYyTw1, «Про порядок і умови обрання студентами вибіркових дисциплін», «Про 
опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб», «Про стейкхолдерів», «Про надання публічної 
інформації"

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд та розвиток ОП здійснюють в частині освітніх компонент, крім місії (цілей) та програмних результатів 
навчання, не рідше ніж 1 раз під час дії ОП, але не пізніше ніж за семестр до завершення. Оновлення 
відображаються у структурі ОП (навчальному плані, матрицях, робочих програмах навчальних дисциплін та 
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практик тощо). Оновлення ОП відбувається за ініціативи гаранта, робочої групи, за результатами оцінювання якості 
освіти усіма учасниками освітнього процесу (здобувачів, зовнішніх стейкголдерів, експертів, як з академічної 
спільноти Коледжу, так і незалежних, у т.ч. за результатами акредитаційної експертизи попередньої ОП), та/або 
унаслідок змін умов реалізації ОП, – і за встановленим порядком проходить громадське обговорення з 
обґрунтуванням внесених змін, схваленням та затвердженням на Педагогічній раді. Наприклад, у 2020 р. при 
перегляді ОПП за пропозиціями: зовнішніх стейкголдерів – посилено блок обов’язкових компонент: 
«Синдромальна діагностика у медсестринській практиці», «Невідкладні стани в медсестринській практиці», 
«Психологія спілкування. Конфліктологія»; академічної спільноти Коледжу – включено освітні компоненти: 
«Медсестринство в сімейній медицині», «Медична та соціальна реабілітація», «Клінічне медсестринство в 
акушерстві та гінекології. Репродуктивне здоров’я та ПС», «Клінічне медсестринство в інфектології»; випускників та 
здобувачів – осучаснено вибіркові компоненти: «Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці», 
«Інформаційні технології в професійній діяльності», «Правові основи охорони здоров'я», «Хоспісна та паліативна 
допомога», «Медсестринство в косметології»; зовнішніх експертів – у медсестринській переддипломній практиці 
замінено модуль «Педагогічна практика» на «Невідкладні стани в медсестринській практиці». Уведено дисципліну 
«Основи педагогіки з методикою викладання» для формування у здобувачів індивідуальної освітньої траєкторії, 
особистісно-професійного зростання та самовдосконалення, навичків міжособистісної взаємодії та наставництва, з 
наступною перспективою викладання у закладах фахової передвищої освіти (Закон «Про фахову передвищу освіту», 
ст.59., п.3) . Коледж не пізніше ніж за місяць до затвердження ОПП або змін до неї оприлюднює на своєму 
офіційному web-сайті  відповідний проєкт із метою отримання зауважень та пропозицій зацікавлених сторін

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі залучаються до процесу періодичного перегляду ОП та ін. процедур забезпечення якості освіти на основі 
Положень «Про порядок розроблення, затвердження, моніторингу освітніх програм», «Про опитування учасників 
освітнього процесу та зацікавлених осіб». Основна процедура, яка передує перегляду ОП – моніторинг 
(анкетування, онлайн-опитування, feedback викладач-здобувач, спостереження), з метою дослідження рівня 
задоволеності змістом ОП, професійним блоком, формами, методами навчання, МТЗ, формування власної освітньої 
траєкторії, академічної доброчесності, оцінки сформованих компетентностей. Наприклад, 88% здобувачів 
задоволені рівнем набутих знань та умінь, 91% – сучасним, практично орієнтованим навчанням, 84% – фаховими 
ОК, які допомагають оволодіти сучасними навички, 96% – реалізацією вибору дисциплін, 95% – націлені на кар’єрне 
зростання. Результати анкетування оприлюднюються на сайті, обговорюються на кафедрі, адмінраді, аналізуються 
усіма учасниками освітнього процесу, й враховуються при перегляді ОП. Інші процедури ЗЯО: робочі наради зі 
здобувачами, відкриті громадські обговорення, індивідуальні звернення до представників усіх підрозділів; участь 
здобувачів, які є членами Студради, в нарадах проєктної групи, засіданнях кафедри, Педагогічної ради, у т.ч. з 
питань якісної реалізації ОП, розвитку проєктної діяльності. Після процедури акредитації інших ОП (2020 р.) і 
наданих пропозицій експертів НАЗЯВО, за участю в т.ч. здобувачів, відбувається ліквідації недоліків під час 
перегляду ОП

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентська рада як орган студентського самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП на основі Закону України «Про вищу освіту», Положення про студентське самоврядування. Здобувачі 
забезпечені комфортними умовами роботи (кабінет Студради, доступ до безоплатного інтернету, є можливість 
випити чай чи каву тощо). Окремі представники здобувачів вносять пропозиції на засіданнях кафедри 
медсестринства, Педагогічної ради Коледжу, стипендіальної комісії та опосередковано – через опитування і 
анкетування (у т.ч. електронне “онлайн”) та feedback викладач-здобувач (у т.ч. опитування усне чи Viber-
мессенджер). На щотижневих старостатах представники студентського самоврядування беруть участь в обговоренні 
питань освітньої, науково-дослідної та творчої діяльності здобувачів, відвідувань занять, якості викладання, 
оновлення змісту навчальних планів й програм та ін. нагальних проблем. Отримана інформація, пропозиції 
доводяться до відома керівництва коледжу. Разом зі студентським активом розробляються заходи щодо 
забезпечення якості освітнього процесу (у т.ч. під час дистанційного навчання). Органи студентського 
самоврядування у взаємодії з куратором, практичним психологом, профспілковим комітетом, дирекцією отримують 
інформаційну, правову, психологічну, фінансову, юридичну та іншу консультативну допомогу. Але, залишається 
найбільшою проблемою, із погляду студентського самоврядування, у контексті даної ОП – це реалізація питань 
міжнародного обміну

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці залучаються до процесу періодичного перегляду ОП. Рецензенти ОП, директори установ практичної ОЗ 
безпосередньо та через Асоціацію медичних сестер під час засідання робочої групи беруть участь в обговоренні, 
оновленні та модернізації ОП, інших процедурах забезпечення її якості. Представники Асоціації запрошуються до 
співпраці гарантом програми та долучаються до періодичного перегляду ОП. Під час навчальної практики з 
клінічних дисциплін, виробничої і переддипломної практик на базах ЗОЗ проводиться опитування директорів ЗОЗ, 
сестер медичних щодо змісту ОП. Систематично вивчається думка роботодавців про задоволеність рівнем 
підготовки випускників, про що свідчать результати анкетувань з оцінки задоволеності роботодавцями якості 
підготовки випускників. Результати опитування розглядаються й обговорюються на засіданнях робочої групи, 
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кафедри медсестринства, адміністрації й враховуються під час перегляду й оновлення змісту ОП на наступний рік. 
Актуальні питання обговорюються під час конференцій, круглих столів за участю сестер медичних практичної 
охорони здоров’я Чернівецької області. Крім того, дієвою формою забезпечення інтересів роботодавців є проведення 
на базі коледжу науково-практичних конференцій, щорічного конкурсу «Краща медична сестра закладів охорони 
здоров’я області», на яких є можливість виявити та обговорити слабкі місця ОП, програмних результатів навчання 
(у 2020/21 н.р. конкурс не проводили у зв’язку з карантинним заходами під час пандемії)

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Перший випуск здобувачів цієї ОПП відбудеться влітку 2021 року. Проте, практично всі здобувачі, які навчаються за 
обраною освітньою програмою, працюють сестрами медичними в установах практичної охорони здоров’я м. 
Чернівців та області: 11 – на посадах головних сестер медичних: Яніна Басараб, Алла Боднарюк, Аліна Бодянчук, 
Світлана Галичанська, Олена Грига, Юлiана Кiруца, Наталія Ковбасюк, Людмила Кудрявцева, Оксана Курик, 
Марина Лазорик, Марина Фенюк; 11 – старших сестер медичних: Людмила Весела, Ярослава Жижій, Оксана 
Кожолянко, Юліяна Морар, Свiтлана Пашнейчук, Олеся Попович, Тетяна Рачицька, Лариса Рибак, Юлія Саранчук, 
Світлана Талашева, Оксана Халамендрик. Щоб відповідати кваліфікаційним вимогам власне вони вирішили 
здобути ступінь «бакалавра», який дає їм можливість займати керівні посади головної або старшої сестри медичної. 
З метою відслідковування кар’єрного шляху решти випускників у коледжі розроблена стратегія та тактика щодо 
цього питання відповідно до Положення «Про сектор сприяння працевлаштування випускників», «Про опитування 
учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб», «Про стейкхолдерів»; створені «Реєстр випускників», анкети з 
оцінки задоволеності роботодавцями якості підготовки випускників

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Процедури внутрішнього забезпечення якості освіти з реалізації ОП включають не тільки вчасне реагування на 
виявлені недоліки, але й вивчення думки всіх учасників освітнього процесу (здобувачів, викладачів, зовнішніх 
роботодавців, експертів НАЗЯВО при акредитації інших ОП) на різних етапах роботи робочої групи, кафедри, студ-, 
метод-, адмін- та педрад, публічного обговорення й спрямовані на підготовку практичних універсальних фахівців. 
Ці структури контролюють результати освітньої діяльності здобувачів, залучають всіх учасників освітнього процесу 
до перегляду, обговорення та прийняття рішень на засіданнях кафедри, робочої групи. Щорічна змістовна 
індивідуальна, групова комунікація дозволяє визначити ступінь задоволеності здобувачів організацією вступу, 
освітнього процесу, принципів доброчесності та проаналізувати недоліки й спланувати заходи їх ліквідації. За 
результатами першого року реалізації ОП встановлено необхідність удосконалення формування індивідуальної 
траєкторії здобувачів, збільшення освітніх компонент професійного спрямування. Переглянутий та удосконалений 
блок вибіркових компонент, які здобувачі мають можливість обрати за певною процедурою. За пропозиціями 
зовнішніх стейкголдерів у навчальні програми дисциплін уведено теми із фінансування галузі ОЗ в умовах пандемії, 
медсестринської діагностики та догляду за пацієнтами різного віку, професійного вигорання в умовах пандемії 
COVID-19 та ін. З цієї тематики прикладні науково-дослідні роботи окремих здобувачів висвітлені у матеріалах 
науково-практичної конференції «Медсестринство Буковини: сьогодення і перспективи». Переглянуто та 
удосконалено зміст програми переддипломної практики, силабусів дисциплін як засобу самоорганізації роботи 
здобувачів, зворотного зв’язку між здобувачем й викладачем. Для удосконалення внутрішнього забезпечення якості 
освіти в коледжі є нормативні документи, які регулюють взаємодію між всіма суб’єктами ОП (Статут коледжу, 
«Кодекс честі», Положення «Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти», «Про 
порядок розроблення, затвердження, моніторингу освітніх програм», «Про стейкхолдерів», «Про порядок та умови 
вибору вибіркових дисциплін», «Про виявлення та запобігання академічного плагіату») та сприяють формування 
освітнього, культурного середовища, індивідуальної освітньої траєкторії. Створений «Реєстр випускників», де 
оприлюднена інформація про майбутніх випускників ОПП з метою аналізу їх професійної траєкторії. Пропозиції 
стейкголдерів щодо адаптації ОП до сучасних умов, які були виявлені під час реалізації ОП, розглянуті та враховані 
на засіданні кафедри, що підтверджено в протоколах. З метою забезпечення якості освіти розроблені Положення 
«Про порядок забезпечення академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти», 
та рекомендації щодо політики та розвитку soft skills через систему професійного розвитку та обговорено на онлайн 
засіданнях кафедри

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОПП «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 
Медсестринство з нормативним терміном/обсягом навчання 1 рік 10 місяців/120 кредитів ЄКТС є первинною, 
результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти немає. Однак, проєктна група з метою удосконалення ОП 
взяла до уваги зауваження та пропозиції з акредитації ОПП «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 223 Медсестринство з нормативним терміном/обсягом навчання 10 місяців/60 кредитів 
ЄКТС (проводилася в лютому 2020 року й була успішно акредитована за рівнем відповідності В), які були ураховані 
під час удосконалення цієї ОП. Оновлено «Положення про порядок та умови вибору студентами вибіркових 
дисциплін», де визначені  чіткі та обґрунтовані критерії, що пропонуються на вибір здобувача. Розглянуто 
можливість забезпечення універсальної освітньої траєкторії бакалаврів (запит ринку праці) за освітніми 
компонентами ОП, впроваджено дисципліни професійного спрямування з різних розділів клінічної, 
профілактичної та екстреної медицини (наприклад, клінічне медсестринство в акушерстві, інфектології, 
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косметології, хоспісна та паліативна допомога, невідкладні стани в медсестринській практиці тощо). Розроблено 
рекомендації щодо політики формування та розвитку soft skills через систему професійного вдосконалення. 
Визначені структурні підрозділи, напрями та основні завдання щодо розвитку soft skills учасників освітнього 
процесу та комплексного формування іміджу коледжу. Наприклад, на засіданні новоствореної «Школи лідера» в 
онлайн режимі відбулось обговорення набуття здобувачами вищої освіти soft skills упродовж періоду навчання через 
систему професійного вдосконалення; планується виступ здобувачів на І Всеукраїнській студентській науково-
практичній конференції «Студентоцентроване навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти: стан і 
перспективи», яка відбудеться 14 квітня 2021 р. на базі Чернівецького медичного фахового коледжу з нагоди 210-ї 
річниці з дня його заснування та внесена до Переліку міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій 
здобувачів вищої освіти та молодих учених Міністерства освіти і науки України на 2021 рік. Переглянуті, 
удосконалені та затверджені об’єктивні критерії оцінки обсягу самостійної роботи та її оцінювання з дисциплін ОП

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур забезпечення якості ОП: здійснюють моніторинг, 
періодичний перегляд ОП. На сайті коледжу постійно оприлюднюється чітка, точна, об’єктивна, актуальна і 
доступна інформація про діяльність та політику ВЗЯО, як частини циклічного стратегічного управління із 
залученням зовнішніх стейкхолдерів. Проводяться відповідні опитування, що стосуються актуальних проблем та 
задоволеності якістю освіти всіх учасників. На засіданнях метод- та педрад (протокол № 3 від 21 грудня 2020 року 
«Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості освіти у Чернівецькому медичному фаховому коледжі»), 
кафедри розглядаються питання якості освіти, процедури її забезпечення; підвищення кваліфікації викладачів, 
оцінюванню (рейтинг) їх роботи; політика доброчесності. На засіданнях кафедри, в режимах круглих столів (у т.ч. 
онлайн), розглядаються основні проблеми та питання ВЗЯО, шляхи розвитку ОП. Систематично проводиться робота 
щодо ознайомлення учасників академічної спільноти з новими тенденціями у цьому напрямку (конференції, 
майстер-класи, вебінари). Розвиваючи студентоцентроване навчання, особливо в умовах дистанційного, викладачі 
застосовують гнучкі освітні траєкторії, різноманітні способи та методи викладання, інформаційне забезпечення на 
освітній платформі Moodle; оцінювання знань здобувачів з чіткими уніфікованими оприлюдненими на початку 
семестру (силабус) критеріями 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Процеси і процедури ВЗЯО у коледжі відбуваються на основі формування культури якості, є послідовними, логічно 
зорієнтованими, про що свідчать результати КРОКу Б (81 %). Обов’язки чітко розподілені та дії комплексні: 1) 
директор, адміністрація коледжу: безпосереднє управління та контроль за діяльністю, які передбачені Статутом; 2) 
навчальна та методична частини: координація роботи всіх підрозділів, контроль процедур ВЗЯО; удосконалення 
матеріально-технічного, інформаційного забезпечення освітнього процесу; забезпечення академічної доброчесності, 
підвищення кваліфікації викладачів; моніторинг виконання прийнятих рішень; 3) гарант ОП, проєктна група, 
кафедра: розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд ОП; 4) приймальна комісія: профорієнтаційна 
робота, вступна кампанія; 5) завідувачі відділень, кафедра, студрада: організаційна, комунікативна, інформативна, 
контролююча та творча функції; систематичний, комплексний моніторинг ВЗЯО, формування індивідуальної 
освітньої траєкторії здобувача, управління практичним навчанням, співпраця з закладами практичної ОЗ та аналіз 
попиту, пропозицій ринку праці; координація роботи кураторів, студентського самоврядування; захист прав 
студентів, участь у моніторингу, перегляді та розвитку ОП (інструмент – опитування та анкетування); 6) 
психологічна служба: психологічна допомога, розроблення інструментів моніторингу культури якості освіти (у т.ч. 
анкетування)

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюється Статутом Чернівецького медичного фахового 
коледжу; Правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими на конференції трудового колективу 
коледжу; Положенням про організацію освітнього процесу та іншими Положеннями. Доступність цих документів 
забезпечується їх оприлюдненням на сайті коледжу, посилання на них є у «Пораднику студента», який кожен 
першокурсник отримує на посвяті у студенти. На кураторських годинах упродовж перших тижнів навчання зі 
здобувачами відпрацьовують кейси щодо пошуку в цих документах необхідної інформації

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://www.medkol.cv.ua/pidhotovka-do-akredytatsii-osvitnoi-prohramy-za-spetsialnistiu-223-medsestrynstvo/

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
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https://cutt.ly/CkYhoxv

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОПП: програма є оригінальною з позицій включення нових обов’язкових освітніх компонент: 
«Синдромальна діагностика у медсестринській практиці», «Невідкладні стани в медсестринській практиці», 
«Психологія спілкування. Конфліктологія» та вибіркових компонент: «Ергономіка та біомеханіка в медсестринській 
практиці», «Інформаційні технології в професійній діяльності», «Правові основи охорони здоров’я», «Хоспісна та 
паліативна допомога», які мають професійну спрямованість та враховують особливості іноземних ОПП. Теоретична 
підготовка сестер медичних бакалаврів забезпечується інноваційними, активними та інтерактивними формами і 
методами проведення занять, застосуванням дистанційних освітніх технологій, які орієнтовані на професійну 
діяльність: методи ІТ, створення віртуальних навчальних кімнат, конференції, проєктів за допомогою програмного 
забезпечення Google Meet, Zoom, Moodle, до яких є доступ у всіх здобувачів. Практична підготовка здійснюється під 
час навчальної практики шляхом застосування наступних інформаційно-комунікаційних технологій: робота в 
команді; психологічні тренінги; симуляційне навчання в навчально-тренувальних кабінетах на спеціалізованих 
медичних тренажерах, муляжах; практичне навчання в реальних умовах: case study – аналіз реальних проблемних 
ситуацій, які виникають під час професійної діяльності в тому чи іншому відділенні та пошук найкращих варіантів їх 
вирішення; проблемне, контекстне навчання; індивідуальне навчання; навчання на основі досвіду. Реалізуються 
студентоцентрований підхід та принципи академічної свободи, адже здобувачі беруть активну участь в оновленні, 
перегляді ОПП, що дає можливість їм формувати індивідуальну освітню траєкторію. Матеріально-технічні ресурси 
відповідають сучасним стандартам організації освітнього процесу, постійно вдосконалюються, оновлюються, 
модернізуються. Ефективною є співпраця із зовнішніми стейкголдерами під час розроблення, моніторингу, 
періодичного перегляду ОПП.
Слабкі сторони ОПП: слабкий розвиток програми академічної мобільності; недостатнє залучення до проведення 
аудиторних занять представників роботодавців

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

У найближчі три роки кафедра медсестринства для реалізації перспектив розвитку ОПП зобов’язується переглядати 
та удосконалювати її після офіційної акредитації, з урахуванням зауважень та пропозицій випускників, роботодавців 
та експертів з якості освіти Національної агенції, а саме: проводити періодичний аудит попереднього варіанту ОПП 
із залученням зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до модернізації ОПП, з метою корекції структури, цілей, змісту 
та результатів навчання відповідно до запитів ринку праці; управляти ОПП шляхом моніторингу та оновлення 
змісту існуючих компонентів, аналізу основних показників якості освітньої діяльності, досягнень результатів 
навчання та рівня задоволеності здобувачів; розвивати ОПП на підставі вивчення зауважень та пропозицій 
стейкхолдерів на підставі щорічного інтерв’ювання та анкетування; провадити освітню діяльність на основі 
компетентністного підходу з врахуванням Стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) ступеня вищої 
освіти; розвивати індивідуальну освітню траєкторію здобувача у системі внутрішнього забезпечення якості освіти, 
шляхом стимулювання студентської мотивації, саморефлексії на принципах поваги до студентства та гендерної 
рівності; переглядати навчальний контент педагогічних методів та способів подачі матеріалу шляхом розвитку 
ефективності управління освітнім процесом за допомогою інформаційних систем;  коригувати методи оцінювання 
результатів навчання; підтримувати незалежність здобувача з одночасною взаємоповагою і наставництвом; 
забезпечувати академічну мобільність як здобувачів вищої освіти, так і педагогічних працівників освітньої 
програми; покращувати якість складу викладачів ОПП за передовими європейськими практиками; удосконалювати 
матеріально-технічні та інформаційні ресурси для реалізації освітнього процесу; забезпечувати доступність 
публічності інформації про діяльність навчального закладу шляхом розміщення її на сайті коледжу; 
оприлюднювати для внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, зрозумілу та об’єктивну інформацію про діяльність 
коледжу, зокрема про ОПП: критерії відбору абітурієнтів, перелік компонентів ОПП, очікувані результати навчання, 
педагогічний склад кафедри; навчальні, матеріально-технічні, інформаційні ресурси освітнього процесу, 
придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання; національну та міжнародну кредитну 
мобільність, доступність навчальних ресурсів та послуг з підтримки здобувачів та досягнень кар’єрних траєкторій 
випускників; удосконалювати шляхи забезпечення академічної доброчесності та запобігання корупції, хабарництву 
в освітньому процесі, процедури викладання, навчання та оцінювання; показники успішності; зміни ОП на підставі 
моніторингу, перегляду та вдосконалення; враховувати вимоги імплементації міжнародних та європейських 
стандартів медсестринської справи в Україні, для забезпечення впровадження нової медсестринської моделі

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
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Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: 

Дата: 
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Медсестринська 
виробнича практика

практика Медсестринська 
виробнича 

практика.pdf

pULH82loTQupzu19
8WjyWB7AK2kw6cD

SlXKjD70v65g=

Мультимедійний проектор, 
мультимедійна дошка; офісні 
програми призначені для основної 
маси користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office), вільний 
доступ до мережі Internet, 
Спеціалізовані меблі. 
Спеціалізована навчально-
методична література; Схеми 
для проведення медичних 
маніпуляцій. Обладнання 
симуляційного кабінету 
стерилізаційного блоку: 
стерилізатор повітряний ГП-20; 
камера ультрафіолетова 
СТАНДАРТ; опромінювач 
бактерицидний 2-х ламповий 
ОБН-150М; ультразвукова мойка 
УЗМ-001; пакувальна машина 
для стерилізації Seal – 80 (BST-
006); упаковки для стерилізації 
Kmn Pack 50х200 мм. Фантомна 
зона: Тренажер для 
внутрішньовенних та підшкірних 
ін’єкцій – 6 шт; Муляж статевих 
органів жінки для проведення 
катетеризації сечового міхура, 
інстиляцій – 4 шт., Муляж 
статевих органів чоловіка для 
проведення катетеризації 
сечового міхура, інстиляцій – 4 
шт., Фантом «Сідниця» – 6 шт.; 
Фантом промивання шлунку – 5 
шт. Апарат механічний для 
вимірювання тиску – 10 шт. 
Фонендоскоп – 10 шт. 
Пульсоксиметр – 2 шт. 
Глюкометр – 2 шт. Небулайзер – 
2 шт. Спейсер – 2 шт. Катетери 
різні. Джгути. Шприци. Системи 
для переливання крові та для 
переливання розчинів. 
Периферичні внутрішньовенні 
катетери. Шприцевий 
інфузійний дозатор – 1 шт. 
Термометри медичні (в 
достатній кількості). Ноші 
медичні – 1 шт., Штатив для в/в 
вливань стаціонарний – 5 шт., 
Сечоприймачі – 10 шт.,  
Сечозбірники – 10 шт., Судно 
підкладне гумове – 10 шт. 
Кушетка процедурна – 1 шт. 
Гумові зонди. Кухоль Есмарха – 
10 шт. Грілка – 10 шт. Міхур для 
льоду – 10 шт. Підкладне коло – 
10 шт. Клейонка підкладна. – 10 
шт. Киснева подушка – 5 шт. 
Аптечка транспортна – 1 шт. 
Спринцівки різних розмірів. 
Гумові трубки різних розмірів. 
Підбірка відеофільмів щодо 
надання ПДД. 



Хірургічний інструментарій: 
інструментарій з великого 
операційного набору – 5 шт.,  
буж і уретральні металічні – 5 
шт., затискач кишковий – 5 шт., 
затискач для прикріплення 
операційної білизни до очеревини 
– 5 шт.,  затискач для гумових 
трубок – 5 шт., затискач 
кровозупинний з овальними 
губками Пеана – 5 шт., затискач 
кровозупинний типу "москіт" – 5 
шт., затискач кровозупинний 
Більрота – 5 шт., затискач для 
ниркової ніжки – 5 шт., дзеркало 
для черевної  стінки – 5 шт., 
зонди хірургічний жолобуватий, 
ґудзикуватий, затискачі Кохера 
– 5 шт., голкотримачі (різні) – 5 
шт., голка лігатурна Дешана – 5 
шт., голка атравматична – 5 
шт., голка хірургічна – 5 шт., 
гольник хірургічний для 
зберігання хірургічних голок – 5 
шт., катетери металеві – 1 шт., 
корнцанг прямий і вигнутий – 5 
шт., гачок хірургічний гострий – 
5 шт., гачок хірургічний тупий – 
5 шт., ножиці для розрізування 
пов’язок ґудзиком – 5 шт., 
ножиці реберні – 5 шт., пінцет 
анатомічний – 5 шт., пінцет 
хірургічний – 5 шт., пінцет 
зубчасто - лапчастий – 5 шт., 
ранорозширювачі різні – 5 шт., 
распатори – 5 шт., 
роторозширювач – 5 шт., 
скальпелі – 5 шт., скобки Мішеля 
– 5 шт., трахеостомічний набір 
– 1 шт., шпатель металевий – 5 
шт., щипці гемороїдальні – 5 
шт., шприці для розсік. черепа – 5 
шт., язикотримач – 5 шт., дрель 
медична – 5 шт., спиці Кіршнера 
– 5 шт., долото для 
травматологічних операцій – 5 
шт., кусачки травматологічні 
різні – 5 шт., ложка Фолькмана – 
5 шт., молоток 
травматологічний – 5 шт., ніж 
ампутаційний – 5 шт., ніж 
резекційний – 5 шт., ножиці для 
розрізування гіпсових пов’язок – 5 
шт., пили медичні різні – 5 шт., 
скоба для скелетного 
витягування – 5 шт., щипці для 
відгинання країв гіпсової пов’язки 
– 5 шт. Столик перев’язувальної 
медсестри – 5 шт., столик 
операційної медсестри – 5 шт. 
Ноші медичні – 1 шт., штатив 
для в/в вливань стаціонарний – 5 
шт., сечоприймачі – 10 шт., 
сечозбірники – 10 шт., судно 
підкладне гумове – 10 шт. 
Кушетка процедурна – 1 шт. 
Фантомна зона: Тренажер для 
внутрішньовенних та підшкірних 
ін’єкцій – 6 шт; фантом 
катетеризації чоловічий – 6 шт; 
фантом катетеризації жіночий 
– 6 шт; фантом «Сідниця» – 6 
шт.; фантом промивання 
шлунку – 6 шт. Учбова модель 
для серцево-легеневої реанімації 
дорослий – 1 шт. 
внутрішньовенний/артер. 
ін’єкцій – 1 шт. Апарат 
механічний для вимірювання 
тиску. – 15 шт. Гумові зонди. 
Кружка Есмарха – 10 шт. Грілка 



– 10 шт. Міхур для льоду– 10 шт. 
Підкладне коло – 10 шт. 
Клейонка підкладна. – 10 шт. 
Киснева подушка – 10 шт. 
Фонендоскоп– 15 шт. Аптечка 
транспортна – 1 шт. 
Перев’язувальні матеріали. 
Спринцівки різних розмірів. 
Гумові трубки різних розмірів. 
Катетери різні. Джгути. 
Шприци. Транспортні та 
лікувальні шини Стандартні 
сироватки для визначення груп 
крові, цоліклони, скарифікатори. 
Гірчичники. Системи для 
переливання крові та для 
переливання розчинів. 
Термометри медичні (в 
достатній кількості). Апарат 
для ШВЛ ручний – 1 шт.; клинок 
ларингоскопа універсальний – 1 
шт.; Цистоскоп – 1 шт.; маска 
Есмарха наркозна – 5 шт.; 
трубка інтубаційна – 5 шт. 
Підбірка відеофільмів щодо 
надання ПДД. Сумка першої 
допомоги – 1 шт. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання; ситуаційні завдання

Медсестринська 
переддипломна 
практика
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Мультимедійний проектор, 
мультимедійна дошка; офісні 
програми призначені для основної 
маси користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office), вільний 
доступ до мережі Internet, 
Спеціалізовані меблі. 
Спеціалізована навчально-
методична література; Схеми 
для проведення медичних 
маніпуляцій.
Учбова модель для серцево-
легеневої реанімації дорослий – 1 
шт. Тренажер АЗД 
(автоматичний зовнішній 
дефібрилятор) – 1 шт. Джгут 
кровоспинний SICH TOURNIQUET 
– 5 шт. Бинт гофрований 
КРОВОСПАС – 5 шт. Серветки 
кровоспинні КРОВОСПАС – 10 
шт. Джгут гумовий ОМЕГА – 5 
шт. Столик перев’язувальної 
медсестри – 5 шт.; Столик 
операційної медсестри – 5 шт. 
Ноші м'які з ручками для 
транспортування; Крісло-
каталка для перевезення хворих в 
положенні "сидячи"; 
Іммобілізаційні транспортні 
шини, перев’язувальний 
матеріал. Сумка першої 
допомоги – 1 шт.; Апарат для 
ШВЛ ручний – 1 шт.; 
Електрокардіограф; Трубка 
інтубаційна – 5 шт. Набір для 
конікотомії; Скальпель – 10 шт.; 
Трубка інтубаційна; Маска 
Есмарха наркозна – 5 шт.; Маска 
гумова – 5 шт. Киснева маска – 2 
шт. Роторозширювач – 1 шт. 
Язикоутримувач – 1 шт.; 
Повітропровідники стерильні; 
Ножиці прямі хірургічні – 5 шт.; 



Ножиці для розрізування одягу – 
5 шт.; Пінцет хірургічний – 5 
шт.; Апарат для штучної 
вентиляції легень ручний для 
дітей, немовлят та для дорослих 
(дихальний мішок); Вакуумний 
відсмоктувач слизу з носа; 
Бульбашковий зволожувач; 
Реанімаційний столик для 
підтримки життєвих функцій 
новонародженого з подальшою 
можливістю транспортування; 
Лоткова електронна вага – 4 
шт.; Затискач кровоспинний для 
новонароджених – 4 шт.; 
Затискач для пуповини – 4 шт.; 
Ларингеальні маски різних 
розмірів для дітей 
Стетофонендоскоп 
педіатричний – 4 шт.;  
Стетоскоп акушерський – 10 
шт.; Тазомір – 6 шт.; Шовний 
матеріал – 10 шт.; Конхотом – 3 
шт.; Комплект пологовий – 3 
шт. Системи для переливання 
крові та для переливання 
розчинів – 20 шт. Набір для 
переливання крові – 3 шт. 
Шприци різних ємностей в 
достатній кількості. 
Периферичні внутрішньовенні 
катетери. Шприцевий 
інфузійний дозатор – 1 шт. 
Штатив для фіксації ємностей з 
розчинами для інфузії – 5 шт.; 
Пульсоксиметр – 2 шт. 
Небулайзер – 2 шт. Спейсер – 2 
шт. Катетери різні. Джгути. 
Пристрій для вливань в малі вени 
типу "метелик" – 10 шт.; 
Окуляри захисні – 5 шт.; 
Стерильні пакети для відбору 
матеріалу – 3 шт.; Глюкометр і 
витратні матеріали – 2 шт.; 
Набір універсальних Тест-
смужок для дослідження сечі для 
орієнтовного візуального експрес 
визначення глюкози, білірубіну, 
кетонових тіл, рН сечі; Апарат 
механічний для вимірювання 
тиску. – 15 шт.; фонендоскоп – 15 
шт.; Киснева подушка – 10 шт.; 
Молоток неврологічний – 3 шт. 
Грілка - 5 шт.; міхур для льоду – 
5 шт.; Груші гумові різного 
розміру; Трубка газовідвідна – 5 
шт.; Зонд шлунковий для дітей 
(стерильний) - 10 шт.; Зонд 
шлунковий для дорослих 
(стерильний) – 10 шт.; Катетер 
урологічний еластичний – 5 шт. 
Термометр медичний – 5 шт. 
Фантомна зона: Тренажер для 
внутрішньовенних та підшкірних 
ін’єкцій – 6 шт; Фантом 
катетеризації чоловічий – 6 шт; 
Фантом катетеризації жіночий 
– 6 шт; Фантом «Сідниця» – 6 
шт. Фантом промивання шлунку 
– 6 шт.; Ляльки-фантоми – 5 
шт. Фантом «Імітовані пологи» 
( таз з лялькою) – 2 шт.; 
Акушерський фантом з лялькою 
– 5 шт.; Універсальний фантом 
жіночий – 4 шт.;  Тази жіночі 
патологічні – 18 шт.; Таз 
жіночий в сагітальному розрізі – 
3 шт.; Конфігурація головок 
новонароджених – 5 шт.; Скелет 
жіночого тазу – 3 шт.; Муляжі: 
запущене поперечне положення 



плоду, передчасне відшарування 
нормально розташованої 
плаценти, передлежання 
плаценти повне та часткове
Обладнання симуляційного 
кабінету стерилізаційного 
блоку: стерилізатор повітряний 
ГП-20; камера ультрафіолетова 
СТАНДАРТ; опромінювач 
бактерицидний 2-х ламповий 
ОБН-150М; ультразвукова мойка 
УЗМ-001; пакувальна машина 
для стерилізації Seal – 80 (BST-
006); упаковки для стерилізації 
Kmn Pack 50х200 мм. Фантомна 
зона: Тренажер для 
внутрішньовенних та підшкірних 
ін’єкцій – 6 шт; Муляж статевих 
органів жінки для проведення 
катетеризації сечового міхура, 
інстиляцій – 4 шт., Муляж 
статевих органів чоловіка для 
проведення катетеризації 
сечового міхура, інстиляцій – 4 
шт., Фантом «Сідниця» – 6 шт.; 
Фантом промивання шлунку – 5 
шт. Апарат механічний для 
вимірювання тиску – 10 шт. 
Фонендоскоп – 10 шт. 
Пульсоксиметр – 2 шт. 
Глюкометр – 2 шт. Небулайзер – 
2 шт. Спейсер – 2 шт. Катетери 
різні. Джгути. Шприци. Системи 
для переливання крові та для 
переливання розчинів. 
Периферичні внутрішньовенні 
катетери. Шприцевий 
інфузійний дозатор – 1 шт. 
Термометри медичні (в 
достатній кількості). Ноші 
медичні – 1 шт., Штатив для в/в 
вливань стаціонарний – 5 шт., 
Сечоприймачі – 10 шт.,  
Сечозбірники – 10 шт., Судно 
підкладне гумове – 10 шт. 
Кушетка процедурна – 1 шт. 
Гумові зонди. Кухоль Есмарха – 
10 шт. Грілка – 10 шт. Міхур для 
льоду – 10 шт. Підкладне коло – 
10 шт. Клейонка підкладна. – 10 
шт. Киснева подушка – 5 шт. 
Аптечка транспортна – 1 шт. 
Спринцівки різних розмірів. 
Гумові трубки різних розмірів. 
Підбірка відеофільмів щодо 
надання ПДД. 
Хірургічний інструментарій: 
інструментарій з великого 
операційного набору – 5 шт.,  
буж і уретральні металічні – 5 
шт., затискач кишковий – 5 шт., 
затискач для прикріплення 
операційної білизни до очеревини 
– 5 шт.,  затискач для гумових 
трубок – 5 шт., затискач 
кровозупинний з овальними 
губками Пеана – 5 шт., затискач 
кровозупинний типу "москіт" – 5 
шт., затискач кровозупинний 
Більрота – 5 шт., затискач для 
ниркової ніжки – 5 шт., дзеркало 
для черевної  стінки – 5 шт., 
зонди хірургічний жолобуватий, 
ґудзикуватий, затискачі Кохера 
– 5 шт., голкотримачі (різні) – 5 
шт., голка лігатурна Дешана – 5 
шт., голка атравматична – 5 
шт., голка хірургічна – 5 шт., 
гольник хірургічний для 
зберігання хірургічних голок – 5 
шт., катетери металеві – 1 шт., 



корнцанг прямий і вигнутий – 5 
шт., гачок хірургічний гострий – 
5 шт., гачок хірургічний тупий – 
5 шт., ножиці для розрізування 
пов’язок ґудзиком – 5 шт., 
ножиці реберні – 5 шт., пінцет 
анатомічний – 5 шт., пінцет 
хірургічний – 5 шт., пінцет 
зубчасто - лапчастий – 5 шт., 
ранорозширювачі різні – 5 шт., 
распатори – 5 шт., 
роторозширювач – 5 шт., 
скальпелі – 5 шт., скобки Мішеля 
– 5 шт., трахеостомічний набір 
– 1 шт., шпатель металевий – 5 
шт., щипці гемороїдальні – 5 
шт., шприці для розсік. черепа – 5 
шт., язикотримач – 5 шт., дрель 
медична – 5 шт., спиці Кіршнера 
– 5 шт., долото для 
травматологічних операцій – 5 
шт., кусачки травматологічні 
різні – 5 шт., ложка Фолькмана – 
5 шт., молоток 
травматологічний – 5 шт., ніж 
ампутаційний – 5 шт., ніж 
резекційний – 5 шт., ножиці для 
розрізування гіпсових пов’язок – 5 
шт., пили медичні різні – 5 шт., 
скоба для скелетного 
витягування – 5 шт., щипці для 
відгинання країв гіпсової пов’язки 
– 5 шт. Столик перев’язувальної 
медсестри – 5 шт., столик 
операційної медсестри – 5 шт. 
Ноші медичні – 1 шт., штатив 
для в/в вливань стаціонарний – 5 
шт., сечоприймачі – 10 шт., 
сечозбірники – 10 шт., судно 
підкладне гумове – 10 шт. 
Кушетка процедурна – 1 шт. 
Фантомна зона: Тренажер для 
внутрішньовенних та підшкірних 
ін’єкцій – 6 шт; фантом 
катетеризації чоловічий – 6 шт; 
фантом катетеризації жіночий 
– 6 шт; фантом «Сідниця» – 6 
шт.; фантом промивання 
шлунку – 6 шт. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання; ситуаційні завдання
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Мультимедійний проектор, 
офісні програми призначені для 
основної маси користувачів: 
текстові і табличні процесори, 
графічні редактори, засоби 
презентацій, системи управління 
базами даних, а також їх 
інтегровані пакети (Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Lotus Smart 
Suite, Open Office, Libre Office), 
вільний доступ до мережі 
Internet, Спеціалізовані меблі. 
Спеціалізована навчально-
методична література; Схеми 
для проведення медичних 
маніпуляцій. Муляж для 
внутрішньошкірних (підшкірних, 
внутрішньовенних) ін’єкцій – 5 
шт., муляж сідниці для 
проведення внутрішньом’язевих 
ін’єкцій – 5 шт., муляж статевих 
органів жінки для проведення 
катетеризації сечового міхура, 
інстиляцій – 3 шт., муляж 
статевих органів чоловіка для 
проведення катетеризації 
сечового міхура, інстиляцій – 3 



шт., штатив медичний для 
внутрішньовенних інфузій 
(інфузійна стійка) – 5 шт., 
системи для інфузій, шприци 
одноразові різної ємності в 
достатній кількості, інфузійний 
шприцевий насос – 1 шт., медичні 
окуляри – 5 шт., джгут гумовий 
– 5 шт., бікс стерилізаційний – 3 
шт., ємності  для дезінфекції 
медичного інструментарію; 
ємності одноразові для забору 
мокротиння для дослідження, для 
забору сечі для дослідження, для 
забору добової кількості сечі (або 
вмісту глюкози сечі із добової 
кількості), для забору 
випорожнень для дослідження – в 
достатній кількості. Інгалятор 
(небулайзер) – 1 шт., киснева 
подушка – 2 шт., носовий 
катетер – 5шт., пульсоксиметр 
– 2 шт.  Набір для проведення 
очисної клізми – 5 шт., набір для 
проведення сифонної клізми – 5 
шт., набір для промивання 
шлунка – 5 шт. Пінцет – 10 шт., 
шпатель – 10 шт. Тонометр – 5 
шт., фонендоскоп 5 шт., 
термометр медичний – 5 шт., 
урометр – 2 шт., глюкометр 
електронний – 2 шт., 
сечоприймач індивідуальний – 3 
шт., судно – 2 шт. Набір Тест-
смужок для дослідження сечі на 
глюкозу, універсальних Тест-
смужок для дослідження сечі, 
набір для визначення крові у 
випорожненнях – в достатній 
кількості. Грілка гумова – 5 шт.; 
груша гумова – 5 шт.; міхур для 
льоду – 5 шт.; зонд дуоденальний 
– 10 шт., зонд шлунковий – 10 
шт., катетер м’який жіночий – 5 
шт., катетер м’який чоловічий – 
5 шт. Плювальниця 
індивідуальна – 5 шт., пробірки – 
20 шт., шприц Жане – 5 шт., 
фартух гумовий одноразовий – 10 
шт. Підбірка відеофільмів щодо 
надання ПДД. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; навчально-методичний 
рекомендації до практичних 
занять; навчально-методичні 
рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання; ситуаційні завдання
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Мультимедійний проектор, 
офісні програми призначені для 
основної маси користувачів: 
текстові і табличні процесори, 
графічні редактори, засоби 
презентацій, системи управління 
базами даних, а також їх 
інтегровані пакети (Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Lotus Smart 
Suite, Open Office, Libre Office), 
вільний доступ до мережі 
Internet, Спеціалізовані меблі. 
Спеціалізована навчально-
методична література; Схеми 
для проведення медичних 
маніпуляцій. Муляж для 
внутрішньошкірних (підшкірних, 
внутрішньовенних) ін’єкцій – 5 
шт., муляж сідниці для 
проведення внутрішньом’язевих 



ін’єкцій – 5 шт., муляж статевих 
органів жінки для проведення 
катетеризації сечового міхура, 
інстиляцій – 3 шт., муляж 
статевих органів чоловіка для 
проведення катетеризації 
сечового міхура, інстиляцій – 3 
шт., штатив медичний для 
внутрішньовенних інфузій 
(інфузійна стійка) – 5 шт., 
системи для інфузій, шприци 
одноразові різної ємності в 
достатній кількості, інфузійний 
шприцевий насос – 1 шт., медичні 
окуляри – 5 шт., джгут гумовий 
– 5 шт., бікс стерилізаційний – 3 
шт., ємності  для дезінфекції 
медичного інструментарію; 
ємності одноразові для забору 
мокротиння для дослідження, для 
забору сечі для дослідження, для 
забору добової кількості сечі (або 
вмісту глюкози сечі із добової 
кількості), для забору 
випорожнень для дослідження – в 
достатній кількості. Інгалятор 
(небулайзер) – 1 шт., киснева 
подушка – 2 шт., носовий 
катетер – 5шт., пульсоксиметр 
– 2 шт.  Набір для проведення 
очисної клізми – 5 шт., набір для 
проведення сифонної клізми – 5 
шт., набір для промивання 
шлунка – 5 шт. Пінцет – 10 шт., 
шпатель – 10 шт. Тонометр – 5 
шт., фонендоскоп 5 шт., 
термометр медичний – 5 шт., 
урометр – 2 шт., глюкометр 
електронний – 2 шт., 
сечоприймач індивідуальний – 3 
шт., судно – 2 шт. Набір Тест-
смужок для дослідження сечі на 
глюкозу, універсальних Тест-
смужок для дослідження сечі, 
набір для визначення крові у 
випорожненнях – в достатній 
кількості. Грілка гумова – 5 шт.; 
груша гумова – 5 шт.; міхур для 
льоду – 5 шт.; зонд дуоденальний 
– 10 шт., зонд шлунковий – 10 
шт., катетер м’який жіночий – 5 
шт., катетер м’який чоловічий – 
5 шт. Плювальниця 
індивідуальна – 5 шт., пробірки – 
20 шт., шприц Жане – 5 шт., 
фартух гумовий одноразовий – 10 
шт. Підбірка відеофільмів щодо 
надання ПДД. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; навчально-методичний 
рекомендації до практичних 
занять; навчально-методичні 
рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання; ситуаційні завдання

Невідкладні стани в 
медсестринській 
практиці

навчальна 
дисципліна

Невiдкладні стани 
в медсестринськiй 

практицi.pdf

5IU6Ed+1vgbWA1qK
wtcLOFNINFU0ts9i2

5i5jN2yueQ=

Ноутбуки; Офісні програми 
призначені для основної маси 
користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office). Спеціалізовані 
меблі. Спеціалізована навчально-
методична література; Схеми 
для проведення медичних 



маніпуляцій. Учбова модель для 
серцево-легеневої реанімації 
дорослий – 1 шт. Тренажер АЗД 
(автоматичний зовнішній 
дефібрилятор) – 1 шт. Джгут 
кровоспинний SICH TOURNIQUET 
– 5 шт. Бинт гофрований 
КРОВОСПАС – 5 шт. Серветки 
кровоспинні КРОВОСПАС – 10 
шт. Джгут гумовий ОМЕГА – 5 
шт. Столик перев’язувальної 
медсестри – 5 шт.; Столик 
операційної медсестри – 5 шт. 
Ноші м'які з ручками для 
транспортування; Крісло-
каталка для перевезення хворих в 
положенні "сидячи"; 
Іммобілізаційні транспортні 
шини, перев’язувальний 
матеріал. Сумка першої 
допомоги – 1 шт.; Апарат для 
ШВЛ ручний – 1 шт.; 
Електрокардіограф; Трубка 
інтубаційна – 5 шт. Набір для 
конікотомії; Скальпель – 10 шт.; 
Трубка інтубаційна; Маска 
Есмарха наркозна – 5 шт.; Маска 
гумова – 5 шт. Киснева маска – 2 
шт. Роторозширювач – 1 шт. 
Язикоутримувач – 1 шт.; 
Повітропровідники стерильні; 
Ножиці прямі хірургічні – 5 шт.; 
Ножиці для розрізування одягу – 
5 шт.; Пінцет хірургічний – 5 
шт.; Апарат для штучної 
вентиляції легень ручний для 
дітей, немовлят та для дорослих 
(дихальний мішок); Вакуумний 
відсмоктувач слизу з носа; 
Бульбашковий зволожувач; 
Реанімаційний столик для 
підтримки життєвих функцій 
новонародженого з подальшою 
можливістю транспортування; 
Лоткова електронна вага – 4 
шт.; Затискач кровоспинний для 
новонароджених – 4 шт.; 
Затискач для пуповини – 4 шт.; 
Ларингеальні маски різних 
розмірів для дітей 
Стетофонендоскоп 
педіатричний – 4 шт.;  
Стетоскоп акушерський – 10 
шт.; Тазомір – 6 шт.; Шовний 
матеріал – 10 шт.; Конхотом – 3 
шт.; Комплект пологовий – 3 
шт. Системи для переливання 
крові та для переливання 
розчинів – 20 шт. Набір для 
переливання крові – 3 шт. 
Шприци різних ємностей в 
достатній кількості. 
Периферичні внутрішньовенні 
катетери. Шприцевий 
інфузійний дозатор – 1 шт. 
Штатив для фіксації ємностей з 
розчинами для інфузії – 5 шт.; 
Пульсоксиметр – 2 шт. 
Небулайзер – 2 шт. Спейсер – 2 
шт. Катетери різні. Джгути. 
Пристрій для вливань в малі вени 
типу "метелик" – 10 шт.; 
Окуляри захисні – 5 шт.; 
Стерильні пакети для відбору 
матеріалу – 3 шт.; Глюкометр і 
витратні матеріали – 2 шт.; 
Набір універсальних Тест-
смужок для дослідження сечі для 
орієнтовного візуального експрес 
визначення глюкози, білірубіну, 
кетонових тіл, рН сечі; Апарат 



механічний для вимірювання 
тиску. – 15 шт.; фонендоскоп – 15 
шт.; Киснева подушка – 10 шт.; 
Молоток неврологічний – 3 шт. 
Грілка - 5 шт.; міхур для льоду – 
5 шт.; Груші гумові різного 
розміру; Трубка газовідвідна – 5 
шт.; Зонд шлунковий для дітей 
(стерильний) - 10 шт.; Зонд 
шлунковий для дорослих 
(стерильний) – 10 шт.; Катетер 
урологічний еластичний – 5 шт. 
Термометр медичний – 5 шт. 
Фантомна зона: Тренажер для 
внутрішньовенних та підшкірних 
ін’єкцій – 6 шт; Фантом 
катетеризації чоловічий – 6 шт; 
Фантом катетеризації жіночий 
– 6 шт; Фантом «Сідниця» – 6 
шт. Фантом промивання шлунку 
– 6 шт.; Ляльки-фантоми – 5 
шт. Фантом «Імітовані пологи» 
( таз з лялькою) – 2 шт.; 
Акушерський фантом з лялькою 
– 5 шт.; Універсальний фантом 
жіночий – 4 шт.;  Тази жіночі 
патологічні – 18 шт.; Таз 
жіночий в сагітальному розрізі – 
3 шт.; Конфігурація головок 
новонароджених – 5 шт.; Скелет 
жіночого тазу – 3 шт.; Муляжі: 
запущене поперечне положення 
плоду, передчасне відшарування 
нормально розташованої 
плаценти, передлежання 
плаценти повне та часткове; 
Навчально-методичні 
матеріали: робоча навчальна 
програма; силабус; лекції; 
навчально-методичний 
рекомендації до практичних 
занять; навчально-методичні 
рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; клінічні 
протоколи «Екстрена медична 
допомога: догоспітальний етап», 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання; ситуаційні завдання

Медсестринство в 
сімейній медицині

навчальна 
дисципліна

Медсестринство 
сімейній 

медицині.pdf
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Мультимедійний проектор, 
офісні програми призначені для 
основної маси користувачів: 
текстові і табличні процесори, 
графічні редактори, засоби 
презентацій, системи управління 
базами даних, а також їх 
інтегровані пакети (Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Lotus Smart 
Suite, Open Office, Libre Office), 
вільний доступ до мережі 
Internet, Спеціалізовані меблі. 
Спеціалізована навчально-
методична література; Схеми 
для проведення медичних 
маніпуляцій. Фантомна зона: 
Муляж для внутрішньошкірних 
(підшкірних, внутрішньовенних) 
ін’єкцій – 5 шт., муляж сідниці 
для проведення 
внутрішньом’язевих ін’єкцій – 5 
шт., муляж статевих органів 
жінки для проведення 
катетеризації сечового міхура, 
інстиляцій – 3 шт., муляж 
статевих органів чоловіка для 
проведення катетеризації 
сечового міхура, інстиляцій – 3 
шт., штатив медичний для 
внутрішньовенних інфузій 
(інфузійна стійка) – 5 шт., 
системи для інфузій, шприци 



одноразові різної ємності в 
достатній кількості, інфузійний 
шприцевий насос – 1 шт., медичні 
окуляри – 5 шт., джгут гумовий 
– 5 шт., бікс стерилізаційний – 3 
шт., ємності  для дезінфекції 
медичного інструментарію; 
ємності одноразові для забору 
мокротиння для дослідження, для 
забору сечі для дослідження, для 
забору добової кількості сечі (або 
вмісту глюкози сечі із добової 
кількості), для забору 
випорожнень для дослідження – в 
достатній кількості. Інгалятор 
(небулайзер) – 1 шт., киснева 
подушка – 2 шт., носовий 
катетер – 5шт., пульсоксиметр 
– 2 шт.  Набір для проведення 
очисної клізми – 5 шт., набір для 
проведення сифонної клізми – 5 
шт., набір для промивання 
шлунка – 5 шт. Пінцет – 10 шт., 
шпатель – 10 шт. Тонометр – 5 
шт., фонендоскоп 5 шт., 
термометр медичний – 5 шт., 
урометр – 2 шт., глюкометр 
електронний – 2 шт., 
сечоприймач індивідуальний – 3 
шт., судно – 2 шт. Набір Тест-
смужок для дослідження сечі на 
глюкозу, універсальних Тест-
смужок для дослідження сечі, 
набір для визначення крові у 
випорожненнях – в достатній 
кількості. Грілка гумова – 5 шт.; 
груша гумова – 5 шт.; міхур для 
льоду – 5 шт.; зонд дуоденальний 
– 10 шт., зонд шлунковий – 10 
шт., катетер м’який жіночий – 5 
шт., катетер м’який чоловічий – 
5 шт. Плювальниця 
індивідуальна – 5 шт., пробірки – 
20 шт., шприц Жане – 5 шт., 
фартух гумовий одноразовий – 10 
шт. Підбірка відеофільмів щодо 
надання ПДД. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; навчально-методичний 
рекомендації до практичних 
занять; навчально-методичні 
рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання; ситуаційні завдання

Медсестринство в 
онкології

навчальна 
дисципліна

Медсестринство в 
онкології.pdf
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Ноутбуки; Офісні програми 
призначені для основної маси 
користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office). Спеціалізовані 
меблі. Спеціалізована навчально-
методична література; Схеми 
для проведення медичних 
маніпуляцій.
Ноші медичні – 1 шт., штатив 
для в/в вливань стаціонарний – 5 
шт., сечоприймачі – 10 шт., 
сечозбірники – 10 шт., судно 
підкладне гумове – 10 шт. 
Кушетка процедурна – 1 шт. 
Фантомна зона: Тренажер для 
внутрішньовенних та підшкірних 
ін’єкцій – 6 шт; фантом 
катетеризації чоловічий – 6 шт; 



фантом катетеризації жіночий 
– 6 шт; фантом «Сідниця» – 6 
шт.; фантом промивання 
шлунку – 6 шт. Учбова модель 
для серцево-легеневої реанімації 
дорослий – 1 шт. 
внутрішньовенний/артер. 
ін’єкцій – 1 шт. Апарат 
механічний для вимірювання 
тиску. – 15 шт. Гумові зонди. 
Грілка – 10 шт. Міхур для льоду – 
10 шт. Підкладне коло – 10 шт. 
Клейонка підкладна. – 10 шт. 
Киснева подушка – 10 шт. 
Фонендоскоп– 15 шт. Аптечка 
транспортна – 1 шт. 
Перев’язувальні матеріали. 
Спринцівки різних розмірів. 
Гумові трубки різних розмірів. 
Катетери різні. Джгути. 
Шприци. Системи для 
переливання крові та для 
переливання розчинів. 
Термометри медичні (в 
достатній кількості). Апарат 
для ШВЛ ручний – 1 шт.; клінок 
ларингоскопа універсальний – 1 
шт.; Цистоскоп – 1 шт.; маска 
Есмарха наркозна – 5 шт.; 
трубка інтубаційна – 5 шт. 
Хірургічний інструментарій: 
інструментарій з великого 
операційного набору – 5 шт.,  
язикотримач – 5 шт., дрель 
медична – 5 шт., спиці Кіршнера 
– 5 шт., долото для 
травматологічних операцій – 5 
шт., кусачки травматологічні 
різні – 5 шт., ложка Фолькмана – 
5 шт., молоток 
травматологічний – 5 шт., ніж 
ампутаційний – 5 шт., ніж 
резекційний – 5 шт., буж і 
уретральні металічні – 5 шт., 
затискач кишковий – 5 шт., 
затискач для прикріплення 
операційної білизни до очеревини 
– 5 шт.,  затискач для гумових 
трубок – 5 шт., затискач 
кровозупинний з овальними 
губками пеана – 5 шт., затискач 
кровозупинний типу "москіт" – 5 
шт., затискач кровозупинний 
Більрота – 5 шт., затискач для 
ниркової ніжки – 5 шт., дзеркало 
для черевної  стінки – 5 шт., 
зонди хірургічний жолобуватий, 
ґудзикуватий, затискачі Кохера 
– 5 шт., голкотримачі (різні) – 5 
шт., голка лігатурна Дешана – 5 
шт., голка атравматична – 5 
шт., голка хірургічна – 5 шт., 
гольник хірургічний для 
зберігання хірургічних голок – 5 
шт., катетери металеві – 1 шт., 
корнцанг прямий і вигнутий – 5 
шт., гачок хірургічний гострий – 
5 шт., гачок хірургічний тупий – 
5 шт., ножиці для розрізування 
пов’язок ґудзиком – 5 шт., 
ножиці реберні – 5 шт., пінцет 
анатомічний – 5 шт., пінцет 
хірургічний – 5 шт., пінцет 
зубчасто-лапчастий – 5 шт., 
ранорозширювачі різні – 5 шт., 
распатори – 5 шт., 
роторозширювач – 5 шт., 
скальпелі – 5 шт., скобки Мішеля 
– 5 шт., трахеостомічний набір 
– 1 шт., шпатель металевий – 5 
шт., шипці гемороїдальні – 5 



шт., шприці для розсікання 
черепа – 5 шт., пили медичні 
різні – 5 шт. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; навчально-методичний 
посібник до практичних занять; 
навчально-методичний посібник 
для самостійної позааудиторної 
роботи; навчальні, контролюючі 
тестові завдання; ситуаційні 
завдання

Медична та соціальна 
реабілітація

навчальна 
дисципліна

Медична та 
соціальна 

реабiлітація.pdf

LNZgdz796TSKbUw
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Ноутбуки; Офісні програми 
призначені для основної маси 
користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office). Апарат  
“Поток-1”; Апарати  «Стимул-
1», «Амплипульс-3»; Апарат 
«Іскра-1»; Апарат УЗТ – 101; 
Лампа Мініна – 2 шт.; Інгалятор 
(небулайзер); Опромінювач 
ртутно-кварцевий УГН-01М; 
Біодозиметр Горбачова – 2 шт.; 
Гідрофільні прокладки для – 2 
комплекта; Бинти марлеві, 
бинти еластичні, бинти гумові, 
мішечки з піском для фіксації 
електродів; аерозольні 
кишенькові інгалятори – 10 шт.; 
Захисні окуляри – 5 шт.; Міхур 
для льоду – 5 шт.; Грілка – 5 
шт.; Секундомір – 5 шт.; 
Динамометр – 3 шт.; Кутомір; 
Ваги медичні з ростоміром; 
Тонометр – 5 шт.; Фонендоскоп 
– 5 шт.; Сантиметрова стрічка 
– 5 шт.; Термометр медичний – 
5 шт.; Масажна кушетка – 4 
шт. Навчально-методичні 
матеріали: робоча навчальна 
програма; силабус; лекції; 
навчально-методичний посібник 
до практичних занять; 
навчально-методичний посібник 
для самостійної позааудиторної 
роботи; навчальні, контролюючі 
тестові завдання; ситуаційні 
завдання

Менеджмент та 
лідерство в 
медсестринстві 

навчальна 
дисципліна
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Ноутбуки; Офісні програми 
призначені для основної маси 
користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office). Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; посібник до практичних 
занять; навчально-методичний 
посібник для самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання; ситуаційні завдання

Медичне та 
фармацевтичне 
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навчальна 
дисципліна
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Ноутбуки; Офісні програми 
призначені для основної маси 
користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 



даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office). Інструмени 
для ін'єкцій, проколів та 
відсмоктування; Загально-
хірургічні інструменти; 
Акушерсько-гінекологічні 
інструменти; Лінзи; Шовні 
хірургічні матеріали; Хірургічні 
голки; Перев'язувальні матеріали 
(бинти стерильні, серветки 
стерильні); Гумові вироби 
(грілки, міхури для льоду, гумові 
груші); Предмети догляду за 
хворими; Блок-макети упаковок 
для фармакологічних груп – 45 
шт. Роздаткові схеми і таблиці з 
фармакології – 15 шт. 
Навчально-методичні 
матеріали: робоча навчальна 
програма; силабус; лекції; 
посібник до практичних занять; 
навчально-методичний посібник 
для самостійної позааудиторної 
роботи; навчальні, контролюючі 
тестові завдання; ситуаційні 
завдання

Клінічне 
медсестринство в 
інфектології

навчальна 
дисципліна

Клінічне 
медсестринство в 
інфектології.pdf
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Ноутбуки, офісні програми 
призначені для основної маси 
користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office), вільний 
доступ до мережі Internet, 
Спеціалізована навчально-
методична література; схеми 
для проведення медичних 
маніпуляцій. Муляж для 
внутрішньошкірних (підшкірних, 
внутрішньовенних) ін’єкцій – 5 
шт., муляж сідниці для 
проведення внутрішньом’язевих 
ін’єкцій – 5 шт., муляж статевих 
органів жінки для проведення 
катетеризації сечового міхура, 
інстиляцій – 3 шт., муляж 
статевих органів чоловіка для 
проведення катетеризації 
сечового міхура, інстиляцій – 3 
шт., штатив медичний для 
внутрішньовенних інфузій 
(інфузійна стійка) – 5 шт., 
системи для інфузій, шприци 
одноразові різної ємності в 
достатній кількості, інфузійний 
шприцевий насос – 1 шт., медичні 
окуляри – 5 шт., джгут гумовий 
– 5 шт., бікс стерилізаційний – 3 
шт., ємності  для дезінфекції 
медичного інструментарію; 
ємності одноразові для забору 
мокротиння для дослідження, для 
забору сечі для дослідження, для 
забору добової кількості сечі (або 
вмісту глюкози сечі із добової 
кількості), для забору 
випорожнень для дослідження – в 
достатній кількості. Інгалятор 
(небулайзер) – 1 шт., киснева 
подушка – 2 шт., носовий 
катетер – 5шт., пульсоксиметр 
– 2 шт.  Набір для проведення 
очисної клізми – 5 шт., набір для 
проведення сифонної клізми – 5 
шт., набір для промивання 



шлунка – 5 шт. Пінцет – 10 шт., 
шпатель – 10 шт. Тонометр – 5 
шт., фонендоскоп 5 шт., 
термометр медичний – 5 шт., 
урометр – 2 шт., глюкометр 
електронний – 2 шт., 
сечоприймач індивідуальний – 3 
шт., судно – 2 шт. Набір Тест-
смужок для дослідження сечі на 
глюкозу, універсальних Тест-
смужок для дослідження сечі, 
набір для визначення крові у 
випорожненнях – в достатній 
кількості. Грілка гумова – 5 шт.; 
груша гумова – 5 шт.; міхур для 
льоду – 5 шт.; зонд дуоденальний 
– 10 шт., онд шлунковий – 10 
шт., катетер м’який жіночий – 5 
шт., катетер м’який чоловічий – 
5 шт. Плювальниця 
індивідуальна – 5 шт., пробірки – 
20 шт., шприц Жане – 5 шт., 
фартух гумовий одноразовий – 10 
шт. Навчально-методичні 
матеріали: робоча навчальна 
програма; силабус; лекції; 
посібник до практичних занять; 
навчально-методичний посібник 
для самостійної позааудиторної 
роботи; навчальні, контролюючі 
тестові завдання; ситуаційні 
завдання
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Мультимедійний проектор; 
ноутбуки, офісні програми 
призначені для основної маси 
користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office), вільний 
доступ до мережі Internet, 
Спеціалізовані меблі. 
Спеціалізована навчально-
методична література; Схеми 
для проведення медичних 
маніпуляці. Ростомір – 1 шт., 
коробки стерилізаційні круглі – 2 
шт., столик для інструментів  - 
8 шт., апарат для вимірювання 
артеріального тиску – 5 шт., 
системи для переливання крові 
та для переливання розчинів, 
шприци одноразові, термометри 
медичні (в достатній кількості). 
Фантоми: «Імітовані пологи» ( 
таз з лялькою) - 2 шт., 
акушерський фантом з лялькою – 
5 шт., універсальний фантом 
жіночий – 4 шт., тази жіночі 
пат тологічні – 18 шт.,аз 
жіночий в сагітальному розрізі – 
3 шт., конфігурація головок 
новонароджених – 5 шт.,  скелет 
жіночого тазу – 3 шт. Муляжі: 
запущене поперечне положення 
плоду; передчасне відшарування 
нормально розташованої 
плаценти; передлежання 
плаценти повне та часткове; 
папілярна кістома; 
псевдомуцинозна кістома; кіста 
ячника фолікулярна. Лялька 
акушерська – 10 шт. Медичний 
інструментарій: дзеркало 
піхвове двостулкове – 11 шт., 
дзеркало піхвове ложкоподібне – 
5 шт., дзеркало підіймач – 5 шт., 



дзеркало акушерське – 8 шт., 
набір гінекологічний з 
предметними скельцями – 10 
шт., катетер металічний 
цилінкдричний – 5 шт., катетер 
гумовий – 2 шт., набір 
інструментів для плодоруйнівної 
операції – 5 шт., набір 
інструментів для переривання 
вагітності і вишкрябування 
матки – 3 шт., затискач 
пуповини – 1 шт., 
роторозширювач – 2 шт., 
язикотримач – 2 шт., стетоскоп 
акушерський – 10 шт., тазомір – 
6 шт., конхотом – 3 шт., 
затискач вікончастий – 2 шт., 
голкотримач – 6 шт., пінцет – 5 
шт., шпатель – 15 шт., 
голкотримач – 6 шт., скальпель 
– 5 шт., зонди (матковий – 7 
шт., жолобкуватий – 5 шт., 
гудзикоподібний – 5 шт.), 
ложечка Фолькмана – 20 шт., 
затискач зубчастий – 4 шт., 
корцанг – 7 шт., щипці кульові – 
6 шт., щипці поліпні – 5 шт., 
розширювач Гегара – 33 шт., 
корнцінг – 6 шт., кюретка – 6 
шт., екстрактор ВМС – 1 шт. 
Шовний матеріал,  предметні 
скельця, пробірки для мазків в 
достатній кількості. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; посібник до практичних 
занять; навчально-методичний 
посібник для самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання; ситуаційні завдання
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Мультимедійний проектор, 
мультимедійна дошка; офісні 
програми призначені для основної 
маси користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office), вільний 
доступ до мережі Internet, 
Спеціалізовані меблі. 
Спеціалізована навчально-
методична література; Схеми 
для проведення медичних 
маніпуляцій. 
Учбова модель для серцево-
легеневої реанімації дорослий – 1 
шт. Тренажер АЗД 
(автоматичний зовнішній 
дефібрилятор) – 1 шт. Джгут 
кровоспинний SICH TOURNIQUET 
– 5 шт. Бинт гофрований 
КРОВОСПАС – 5 шт. Серветки 
кровоспинні КРОВОСПАС – 10 
шт. Джгут гумовий ОМЕГА – 5 
шт. Столик перев’язувальної 
медсестри – 5 шт.; Столик 
операційної медсестри – 5 шт. 
Ноші м'які з ручками для 
транспортування; Крісло-
каталка для перевезення хворих в 
положенні "сидячи"; 
Іммобілізаційні транспортні 
шини, перев’язувальний 
матеріал. Сумка першої 
допомоги – 1 шт.; Апарат для 
ШВЛ ручний – 1 шт.; 



Електрокардіограф; Трубка 
інтубаційна – 5 шт. Набір для 
конікотомії; Скальпель – 10 шт.; 
Трубка інтубаційна; Маска 
Есмарха наркозна – 5 шт.; Маска 
гумова – 5 шт. Киснева маска – 2 
шт. Роторозширювач – 1 шт. 
Язикоутримувач – 1 шт.; 
Повітропровідники стерильні; 
Ножиці прямі хірургічні – 5 шт.; 
Ножиці для розрізування одягу – 
5 шт.; Пінцет хірургічний – 5 
шт.; Апарат для штучної 
вентиляції легень ручний для 
дітей, немовлят та для дорослих 
(дихальний мішок); Вакуумний 
відсмоктувач слизу з носа; 
Бульбашковий зволожувач; 
Реанімаційний столик для 
підтримки життєвих функцій 
новонародженого з подальшою 
можливістю транспортування; 
Лоткова електронна вага – 4 
шт.; Затискач кровоспинний для 
новонароджених – 4 шт.; 
Затискач для пуповини – 4 шт.; 
Ларингеальні маски різних 
розмірів для дітей 
Стетофонендоскоп 
педіатричний – 4 шт.;  
Стетоскоп акушерський – 10 
шт.; Тазомір – 6 шт.; Шовний 
матеріал – 10 шт.; Конхотом – 3 
шт.; Комплект пологовий – 3 
шт. Системи для переливання 
крові та для переливання 
розчинів – 20 шт. Набір для 
переливання крові – 3 шт. 
Шприци різних ємностей в 
достатній кількості. 
Периферичні внутрішньовенні 
катетери. Шприцевий 
інфузійний дозатор – 1 шт. 
Штатив для фіксації ємностей з 
розчинами для інфузії – 5 шт.; 
Пульсоксиметр – 2 шт. 
Небулайзер – 2 шт. Спейсер – 2 
шт. Катетери різні. Джгути. 
Пристрій для вливань в малі вени 
типу "метелик" – 10 шт.; 
Окуляри захисні – 5 шт.; 
Стерильні пакети для відбору 
матеріалу – 3 шт.; Глюкометр і 
витратні матеріали – 2 шт.; 
Набір універсальних Тест-
смужок для дослідження сечі для 
орієнтовного візуального експрес 
визначення глюкози, білірубіну, 
кетонових тіл, рН сечі; Апарат 
механічний для вимірювання 
тиску. – 15 шт.; фонендоскоп – 15 
шт.; Киснева подушка – 10 шт.; 
Молоток неврологічний – 3 шт. 
Грілка - 5 шт.; міхур для льоду – 
5 шт.; Груші гумові різного 
розміру; Трубка газовідвідна – 5 
шт.; Зонд шлунковий для дітей 
(стерильний) - 10 шт.; Зонд 
шлунковий для дорослих 
(стерильний) – 10 шт.; Катетер 
урологічний еластичний – 5 шт. 
Термометр медичний – 5 шт. 
Фантомна зона: Тренажер для 
внутрішньовенних та підшкірних 
ін’єкцій – 6 шт; Фантом 
катетеризації чоловічий – 6 шт; 
Фантом катетеризації жіночий 
– 6 шт; Фантом «Сідниця» – 6 
шт. Фантом промивання шлунку 
– 6 шт.; Ляльки-фантоми – 5 
шт. Фантом «Імітовані пологи» 



( таз з лялькою) – 2 шт.; 
Акушерський фантом з лялькою 
– 5 шт.; Універсальний фантом 
жіночий – 4 шт.;  Тази жіночі 
патологічні – 18 шт.; Таз 
жіночий в сагітальному розрізі – 
3 шт.; Конфігурація головок 
новонароджених – 5 шт.; Скелет 
жіночого тазу – 3 шт.; Муляжі: 
запущене поперечне положення 
плоду, передчасне відшарування 
нормально розташованої 
плаценти, передлежання 
плаценти повне та часткове
Обладнання симуляційного 
кабінету стерилізаційного 
блоку: стерилізатор повітряний 
ГП-20; камера ультрафіолетова 
СТАНДАРТ; опромінювач 
бактерицидний 2-х ламповий 
ОБН-150М; ультразвукова мойка 
УЗМ-001; пакувальна машина 
для стерилізації Seal – 80 (BST-
006); упаковки для стерилізації 
Kmn Pack 50х200 мм. Фантомна 
зона: Тренажер для 
внутрішньовенних та підшкірних 
ін’єкцій – 6 шт; Муляж статевих 
органів жінки для проведення 
катетеризації сечового міхура, 
інстиляцій – 4 шт., Муляж 
статевих органів чоловіка для 
проведення катетеризації 
сечового міхура, інстиляцій – 4 
шт., Фантом «Сідниця» – 6 шт.; 
Фантом промивання шлунку – 5 
шт. Апарат механічний для 
вимірювання тиску – 10 шт. 
Фонендоскоп – 10 шт. 
Пульсоксиметр – 2 шт. 
Глюкометр – 2 шт. Небулайзер – 
2 шт. Спейсер – 2 шт. Катетери 
різні. Джгути. Шприци. Системи 
для переливання крові та для 
переливання розчинів. 
Периферичні внутрішньовенні 
катетери. Шприцевий 
інфузійний дозатор – 1 шт. 
Термометри медичні (в 
достатній кількості). Ноші 
медичні – 1 шт., Штатив для в/в 
вливань стаціонарний – 5 шт., 
Сечоприймачі – 10 шт.,  
Сечозбірники – 10 шт., Судно 
підкладне гумове – 10 шт. 
Кушетка процедурна – 1 шт. 
Гумові зонди. Кухоль Есмарха – 
10 шт. Грілка – 10 шт. Міхур для 
льоду – 10 шт. Підкладне коло – 
10 шт. Клейонка підкладна. – 10 
шт. Киснева подушка – 5 шт. 
Аптечка транспортна – 1 шт. 
Спринцівки різних розмірів. 
Гумові трубки різних розмірів. 
Підбірка відеофільмів щодо 
надання ПДД. 
Хірургічний інструментарій: 
інструментарій з великого 
операційного набору – 5 шт.,  
буж і уретральні металічні – 5 
шт., затискач кишковий – 5 шт., 
затискач для прикріплення 
операційної білизни до очеревини 
– 5 шт.,  затискач для гумових 
трубок – 5 шт., затискач 
кровозупинний з овальними 
губками Пеана – 5 шт., затискач 
кровозупинний типу "москіт" – 5 
шт., затискач кровозупинний 
Більрота – 5 шт., затискач для 
ниркової ніжки – 5 шт., дзеркало 



для черевної  стінки – 5 шт., 
зонди хірургічний жолобуватий, 
ґудзикуватий, затискачі Кохера 
– 5 шт., голкотримачі (різні) – 5 
шт., голка лігатурна Дешана – 5 
шт., голка атравматична – 5 
шт., голка хірургічна – 5 шт., 
гольник хірургічний для 
зберігання хірургічних голок – 5 
шт., катетери металеві – 1 шт., 
корнцанг прямий і вигнутий – 5 
шт., гачок хірургічний гострий – 
5 шт., гачок хірургічний тупий – 
5 шт., ножиці для розрізування 
пов’язок ґудзиком – 5 шт., 
ножиці реберні – 5 шт., пінцет 
анатомічний – 5 шт., пінцет 
хірургічний – 5 шт., пінцет 
зубчасто - лапчастий – 5 шт., 
ранорозширювачі різні – 5 шт., 
распатори – 5 шт., 
роторозширювач – 5 шт., 
скальпелі – 5 шт., скобки Мішеля 
– 5 шт., трахеостомічний набір 
– 1 шт., шпатель металевий – 5 
шт., щипці гемороїдальні – 5 
шт., шприці для розсік. черепа – 5 
шт., язикотримач – 5 шт., дрель 
медична – 5 шт., спиці Кіршнера 
– 5 шт., долото для 
травматологічних операцій – 5 
шт., кусачки травматологічні 
різні – 5 шт., ложка Фолькмана – 
5 шт., молоток 
травматологічний – 5 шт., ніж 
ампутаційний – 5 шт., ніж 
резекційний – 5 шт., ножиці для 
розрізування гіпсових пов’язок – 5 
шт., пили медичні різні – 5 шт., 
скоба для скелетного 
витягування – 5 шт., щипці для 
відгинання країв гіпсової пов’язки 
– 5 шт. Столик перев’язувальної 
медсестри – 5 шт., столик 
операційної медсестри – 5 шт. 
Ноші медичні – 1 шт., штатив 
для в/в вливань стаціонарний – 5 
шт., сечоприймачі – 10 шт., 
сечозбірники – 10 шт., судно 
підкладне гумове – 10 шт. 
Кушетка процедурна – 1 шт. 
Фантомна зона: Тренажер для 
внутрішньовенних та підшкірних 
ін’єкцій – 6 шт; фантом 
катетеризації чоловічий – 6 шт; 
фантом катетеризації жіночий 
– 6 шт; фантом «Сідниця» – 6 
шт.; фантом промивання 
шлунку – 6 шт.
Навчально-методичні 
матеріали: силабус; тестові 
завдання ліцензійного 
інтегрованого іспиту Крок Б, 
Сестринська справа; клінічні 
ситуаційні завдання для 
практичної частини практично-
орієнтованого іспиту

Клінічне 
медсестринство в 
хірургії

навчальна 
дисципліна

Клінічне 
медсестринство в 

хірургії.pdf

zCMIo6VHYFeH+6m
I6FH6KmJ7YAdY1T5

a6z/o5CTbCLY=

Мультимедійний проектор, 
мультимедійна дошка; офісні 
програми призначені для основної 
маси користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office), вільний 
доступ до мережі Internet, 
Спеціалізовані меблі. 



Спеціалізована навчально-
методична література; Схеми 
для проведення медичних 
маніпуляцій. Хірургічний 
інструментарій: 
інструментарій з великого 
операційного набору – 5 шт.,  
буж і уретральні металічні – 5 
шт., затискач кишковий – 5 шт., 
затискач для прикріплення 
операційної білизни до очеревини 
– 5 шт.,  затискач для гумових 
трубок – 5 шт., затискач 
кровозупинний з овальними 
губками Пеана – 5 шт., затискач 
кровозупинний типу "москіт" – 5 
шт., затискач кровозупинний 
Більрота – 5 шт., затискач для 
ниркової ніжки – 5 шт., дзеркало 
для черевної  стінки – 5 шт., 
зонди хірургічний жолобуватий, 
ґудзикуватий, затискачі Кохера 
– 5 шт., голкотримачі (різні) – 5 
шт., голка лігатурна Дешана – 5 
шт., голка атравматична – 5 
шт., голка хірургічна – 5 шт., 
гольник хірургічний для 
зберігання хірургічних голок – 5 
шт., катетери металеві – 1 шт., 
корнцанг прямий і вигнутий – 5 
шт., гачок хірургічний гострий – 
5 шт., гачок хірургічний тупий – 
5 шт., ножиці для розрізування 
пов’язок ґудзиком – 5 шт., 
ножиці реберні – 5 шт., пінцет 
анатомічний – 5 шт., пінцет 
хірургічний – 5 шт., пінцет 
зубчасто - лапчастий – 5 шт., 
ранорозширювачі різні – 5 шт., 
распатори – 5 шт., 
роторозширювач – 5 шт., 
скальпелі – 5 шт., скобки Мішеля 
– 5 шт., трахеостомічний набір 
– 1 шт., шпатель металевий – 5 
шт., щипці гемороїдальні – 5 
шт., шприці для розсік. черепа – 5 
шт., язикотримач – 5 шт., дрель 
медична – 5 шт., спиці Кіршнера 
– 5 шт., долото для 
травматологічних операцій – 5 
шт., кусачки травматологічні 
різні – 5 шт., ложка Фолькмана – 
5 шт., молоток 
травматологічний – 5 шт., ніж 
ампутаційний – 5 шт., ніж 
резекційний – 5 шт., ножиці для 
розрізування гіпсових пов’язок – 5 
шт., пили медичні різні – 5 шт., 
скоба для скелетного 
витягування – 5 шт., щипці для 
відгинання країв гіпсової пов’язки 
– 5 шт. Столик перев’язувальної 
медсестри – 5 шт., столик 
операційної медсестри – 5 шт. 
Ноші медичні – 1 шт., штатив 
для в/в вливань стаціонарний – 5 
шт., сечоприймачі – 10 шт., 
сечозбірники – 10 шт., судно 
підкладне гумове – 10 шт. 
Кушетка процедурна – 1 шт. 
Фантомна зона: Тренажер для 
внутрішньовенних та підшкірних 
ін’єкцій – 6 шт; фантом 
катетеризації чоловічий – 6 шт; 
фантом катетеризації жіночий 
– 6 шт; фантом «Сідниця» – 6 
шт.; фантом промивання 
шлунку – 6 шт. Учбова модель 
для серцево-легеневої реанімації 
дорослий – 1 шт. 
внутрішньовенний/артер. 



ін’єкцій – 1 шт. Апарат 
механічний для вимірювання 
тиску. – 15 шт. Гумові зонди. 
Кружка Есмарха – 10 шт. Грілка 
– 10 шт. Міхур для льоду– 10 шт. 
Підкладне коло – 10 шт. 
Клейонка підкладна. – 10 шт. 
Киснева подушка – 10 шт. 
Фонендоскоп– 15 шт. Аптечка 
транспортна – 1 шт. 
Перев’язувальні матеріали. 
Спринцівки різних розмірів. 
Гумові трубки різних розмірів. 
Катетери різні. Джгути. 
Шприци. Транспортні та 
лікувальні шини Стандартні 
сироватки для визначення груп 
крові, цоліклони, скарифікатори. 
Гірчичники. Системи для 
переливання крові та для 
переливання розчинів. 
Термометри медичні (в 
достатній кількості). Апарат 
для ШВЛ ручний – 1 шт.; клинок 
ларингоскопа універсальний – 1 
шт.; Цистоскоп – 1 шт.; маска 
Есмарха наркозна – 5 шт.; 
трубка інтубаційна – 5 шт. 
Підбірка відеофільмів щодо 
надання ПДД. Сумка першої 
допомоги – 1 шт. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; посібник до навчальної 
практики; навчально-
методичний посібник для 
самостійної позааудиторної 
роботи; навчальні, контролюючі 
тестові завдання; ситуаційні 
завдання

Клінічне 
медсестринство у 
внутрішній медицині

навчальна 
дисципліна

Клінічне 
медсестринство у 

внутрішній 
медицині.pdf

Jvyy5hMCs7afQLFg
QhusRz76RiZEASfi9

wgC3NiyVds=

Мультимедійний проектор, 
мультимедійна дошка; офісні 
програми призначені для основної 
маси користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office), вільний 
доступ до мережі Internet, 
Спеціалізовані меблі. 
Спеціалізована навчально-
методична література; Схеми 
для проведення медичних 
маніпуляцій. Обладнання 
симуляційного кабінету 
стерилізаційного блоку: 
стерилізатор повітряний ГП-20; 
камера ультрафіолетова 
СТАНДАРТ; опромінювач 
бактерицидний 2-х ламповий 
ОБН-150М; ультразвукова мойка 
УЗМ-001; пакувальна машина 
для стерилізації Seal – 80 (BST-
006); упаковки для стерилізації 
Kmn Pack 50х200 мм. Фантомна 
зона: Тренажер для 
внутрішньовенних та підшкірних 
ін’єкцій – 6 шт; Муляж статевих 
органів жінки для проведення 
катетеризації сечового міхура, 
інстиляцій – 4 шт., Муляж 
статевих органів чоловіка для 
проведення катетеризації 
сечового міхура, інстиляцій – 4 
шт., Фантом «Сідниця» – 6 шт.; 
Фантом промивання шлунку – 5 
шт. Апарат механічний для 



вимірювання тиску – 10 шт. 
Фонендоскоп – 10 шт. 
Пульсоксиметр – 2 шт. 
Глюкометр – 2 шт. Небулайзер – 
2 шт. Спейсер – 2 шт. Катетери 
різні. Джгути. Шприци. Системи 
для переливання крові та для 
переливання розчинів. 
Периферичні внутрішньовенні 
катетери. Шприцевий 
інфузійний дозатор – 1 шт. 
Термометри медичні (в 
достатній кількості). Ноші 
медичні – 1 шт., Штатив для в/в 
вливань стаціонарний – 5 шт., 
Сечоприймачі – 10 шт.,  
Сечозбірники – 10 шт., Судно 
підкладне гумове – 10 шт. 
Кушетка процедурна – 1 шт. 
Гумові зонди. Кухоль Есмарха – 
10 шт. Грілка – 10 шт. Міхур для 
льоду – 10 шт. Підкладне коло – 
10 шт. Клейонка підкладна. – 10 
шт. Киснева подушка – 5 шт. 
Аптечка транспортна – 1 шт. 
Спринцівки різних розмірів. 
Гумові трубки різних розмірів. 
Підбірка відеофільмів щодо 
надання ПДД. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; навчально-методичний 
посібник до практичних занять; 
навчально-методичний посібник 
для самостійної позааудиторної 
роботи; навчальні, контролюючі 
тестові завдання; ситуаційні 
завдання

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.pdf YRTil8qBKbfLkJmC
h1QXL43wKvP05Z6L

52vYnxUBVxU=

Мультимедійний проектор, 
мультимедійна дошка. 
Текстовий редактор: Microsoft 
Word. Програма створення 
комп’ютерних презентацій: 
Microsoft Power Point. Електронні 
таблиці: Microsoft Exel;  Системи 
управління базами даних (СУБД): 
Microsoft Access, Visual FoxPro, MS 
SQL. Програми розпізнавання 
тексту: Fine Reader, CunieFort 
(введення тексту за допомогою 
сканера). Редактори 
комп’ютерної графіки – 
векторної Corel Draw та 
растрової Adobe Photo Shop, 
програма створення анімаційної 
графіки Corel Rave. Програми 
органайзери (персональні 
інформаційні менеджери): 
Microsoft Outlook. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; методичні рекомендації до 
практичних занять; методичні 
рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання

Фізіологія людини навчальна 
дисципліна

Фізіологія 
людини.pdf

S2iU3tWtdXolZrd39I
Nw880ULj2ujtwT9G

/KWxMm41E=

Ноутбук, мультимедійний 
проєктор, мікроскопи, 
сантиметрові стрічки, 
динамометри, спірометри, 
електрокардіограф; холодильник; 
центрифуга; опромінювач 
бактерицидний; стерилізатор 
повітряний; неврологічні 
молотки, тонометри; 
фонендоскопи; набір 
стандартних сироваток; набір 
цоліклонів; гемометри Салі; 



термометри ртутні; 
термометри безконтактні; 
ножиці, пінцети анатомічні, 
зонди, лотки; штативи; 
піпетки; скляні палички; чашки 
Петрі; предметні скельця; 
покривні скельця. Екранно-
звукові посібники: віртуальна 
фізіологія; відеофільми, 
презентації з ОК. Муляжі: 
об’ємні: скелет людини; череп; 
набір кісток; торс людини; 
головний мозок; серце; легені; 
бронхи; аналізатори; плоскі 
кольорові муляжі: дихальна 
система; залози внутрішньої 
секреції; кровоносна система; 
видільна система. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; посібник до практичних 
занять; навчально-методичний 
посібник для самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання; ситуаційні завдання

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Українська мова за 
професійним 

спрямуванням.pdf

DYHftmb9Rvn5tlJ2w
z5VzmUOCYrrRzWJ

4vmmmAp0BXg=

Аудіо система, методичний 
матеріал, лінгафонна система, 
аудіонавушники. Текстовий 
редактор: Microsoft Word. 
Програма створення 
комп’ютерних презентацій: 
Microsoft Power Point. Електронні 
таблиці: Microsoft Exel;  Системи 
управління базами даних (СУБД): 
Paradox, Microsoft Access,Visual 
FoxPro, MS SQL. Програми-
перекладачі: Stylus, Сократ, 
Promt, Pragma, Сократ-
Інтернет, WordLingvo. 
Програми-словники: 
Мультилекс, ABBYY Lingvo, 
Mcmilan. Навчально-методичні 
матеріали: робоча навчальна 
програма; силабус; лекції; 
методичні рекомендації до 
практичних занять; методичні 
рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання

Психологія 
спілкування. 
Конфліктологія

навчальна 
дисципліна

Психологія 
спілкування. 

Конфліктологія.pdf

AlwauXgVRYuw7ED
09750C8ghrrJPUb9

+bs9lLXxrmCI=

Мультимедійний проектор, 
мультимедійна дошка. 
Текстовий редактор: Microsoft 
Word. Програма створення 
комп’ютерних презентацій: 
Microsoft Power Point. Електронні 
таблиці: Microsoft Exel;  Системи 
управління базами даних (СУБД): 
Microsoft Access, Visual FoxPro, MS 
SQL. Програми розпізнавання 
тексту: Fine Reader, CunieFort 
(введення тексту за допомогою 
сканера). Редактори 
комп’ютерної графіки – 
векторної Corel Draw та 
растрової Adobe Photo Shop, 
програма створення анімаційної 
графіки Corel Rave. Програми 
органайзери (персональні 
інформаційні менеджери): 
Microsoft Outlook. Блоки 
стандартизованих наборів 
питань психологічних тестів: 
«Оцінка фахівців на їхню 
здатність говорити і слухати» 
В.Маклені; Методика «Карта 
комунікативної діяльності». 
(автор О. Лєонтьєв); Оцінка 
механізмів реагування на 



конфлікти (WIPPF); діагностика 
когнітивної сфери; Діагностика 
характерологічних 
особливостей; Діагностика 
емоційно-мотиваційної сфери; 
Соціально-психологічне вивчення 
колективів; Діагностика 
коммунікативних та 
організаторських здібностей; 
Діагностика міжособистісних 
стосунків; Комплекти 
вимірювальних шкал; 
Психологічна гра «Фотофішка». 
Навчально-методичні 
матеріали: робоча навчальна 
програма; силабус; лекції; 
методичні рекомендації до 
практичних занять; методичні 
рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання, ситуативні завдання 
опитувальники, анкети, 
матеріали тренінгів (управління 
емоціями та станами, тренінг з 
розвитку інтегративних 
комунікативних вмінь та ін.)

Патоморфологія та 
патофізіологія

навчальна 
дисципліна

Патоморфологія 
та 

патофізіологія.pdf

5/4OECmBgWYqjI9c
suFT7Sy/eYD5PZIR

QHjko0wynfo=

Ноутбук, мультимедійний 
проєктор, мікроскопи, 
сантиметрові стрічки, 
динамометри, спірометри, 
електрокардіограф; холодильник; 
центрифуга; опромінювач 
бактерицидний; стерилізатор 
повітряний; неврологічні 
молотки, тонометри; 
фонендоскопи; набір 
стандартних сироваток; набір 
цоліклонів; гемометри Салі; 
термометри ртутні; 
термометри безконтактні; 
ножиці, пінцети анатомічні, 
зонди, лотки; штативи; 
піпетки; скляні палички; чашки 
Петрі; предметні скельця; 
покривні скельця. Екранно-
звукові посібники: віртуальна 
фізіологія; відеофільми, 
презентації. Мікро- та 
макропрепарати. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; посібник до практичних 
занять; навчально-методичний 
посібник для самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання; ситуаційні завдання

Основи педагогіки з 
методикою 
викладання

навчальна 
дисципліна

Основи педагогіки з 
методикою 

викладання.pdf

Ins7ch5sufulRPPfeE/
yqWSW7IKilQzfeD1b

+eGSz38=

Мультимедійний проектор, 
мультимедійна дошка. 
Текстовий редактор: Microsoft 
Word. Програма створення 
комп’ютерних презентацій: 
Microsoft Power Point. Електронні 
таблиці: Microsoft Exel;  Системи 
управління базами даних (СУБД): 
Microsoft Access, Visual FoxPro, MS 
SQL. Програми розпізнавання 
тексту: Fine Reader, CunieFort 
(введення тексту за допомогою 
сканера). Редактори 
комп’ютерної графіки – 
векторної Corel Draw та 
растрової Adobe Photo Shop, 
програма створення анімаційної 
графіки Corel Rave. Програми 
органайзери (персональні 
інформаційні менеджери): 



Microsoft Outlook. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; методичні рекомендації до 
практичних занять; методичні 
рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; 
Методичні рекомендації зі 
складання навчально-
методичного забезпечення 
дисципліни, навчальні, 
контролюючі тестові завдання

Мікробіологія навчальна 
дисципліна

Мікробіологія.pdf UYZ1cfUgzUuXdFcTl
2mT7UK7TfO9epQr7

SvU0q4YGRg=

Ноутбуки, офісні програми 
призначені для основної маси 
користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office), вільний 
доступ до мережі Internet, 
Спеціалізована навчально-
методична література; схеми 
для проведення медичних 
маніпуляцій. Мікроскопи С-11 
ЛОМО – 10 шт.; апарат 
Панченкова (ШОЄ) – 10 шт.; 
баротермогігрометр – 2 шт.; 
бюретка без крана, бюретка з 
краном; дозатор; ексикатор; 
камера Горяєва 4-секційна – 5 
шт.; капанка з піпеткою – 5 
шт.; колба Бунзена; колба 
В'юрца; лічильники лабораторні 
– 6 шт.; магнітна мішалка; 
нагрівач для колб НРУ; 
петлетримач бактеріальний – 
10 шт.; промивалка п/є; склянка 
Бюкса; спиртівки лабораторна; 
пробірки; чашка Петрі – 20 шт; 
шліфувальне скло; предметні 
скельця, покривні скельця в 
достатній кількості; скальпель – 
10 шт.;  шпателі – 10 шт.; 
пінцети – 10 шт.; контейнер для 
збирання та дезінфекції 
інфікованих предметів медичного 
призначення – 4 шт.; 
поліетиленові штативи; 
пастерівські піпетки; ємності 
для збирання сечі; паперові 
антибіотичні диски; бутиль для 
дистильованої води – 2 шт.; 
колби різні; набір барвників; банк 
зразків мазків-препаратів. 
Навчально-методичні 
матеріали: робоча навчальна 
програма; силабус; лекції; 
методичні рекомендації до 
практичних занять; методичні 
рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання

Медична хімія та 
клінічні біохімічні 
дослідження

навчальна 
дисципліна

Медична хімія та 
клінічні біохімічні 
дослідження.pdf

FaepyIvJFuGENON
OCHhyW+luYclBplf

C+7NqT7+Kq4c=

Ноутбуки, офісні програми 
призначені для основної маси 
користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office), вільний 
доступ до мережі Internet, 
Спеціалізована навчально-
методична література. 
Ареометр – 1 шт. Аспіратор – 1 



шт. Апарат Кіппа – 1 шт. 
Хімічний посуд: бюретка – 1 шт., 
Ваги – 10 шт. Витяжна шафа 
для зберігання хімічних 
реактивів SALEX-ШВР – 1 шт. 
Витяжна шафа для нагрівальних 
печей – 1 шт. Витяжна шафа 
універсальна з тумбою– 1 шт.  
Воронка ділильна (різні) – 11 шт. 
Гирі вагові (500г, 1кг, 2кг, 5кг) – 
20 шт. Дифракційна гратка 
(набір) – 1 шт. Ексикатор– 1 шт. 
Електроди – 10 шт. 
Електрофотокалориметр КФК- 
3 – 1 шт.  Затискач металевий – 
1 шт. Іономер універсальний ЭВ – 
74 – 1 шт. Кювета СФ 10 мм UV– 
1 шт. Лійка скляна – 10 шт. 
Мікроскопи – 10 шт. 
Холодильник – 1 шт. Циліндри 
вимірювальні – 11 шт. Чашки 
"Петрі"– 25 шт. Шафа сушильна 
навчальна – 1 шт. Шпатель 
двосторонній – 15 шт.  Щипці 
тигельні– 15 шт. Промивалка – 
10 шт.  Затискачі – 14 шт. Колби 
мірні – 12 шт. Циліндри мірні – 12 
шт. Баня водяна – 1 шт. 
Магнітна мішалка – 1 шт. 
Бутилі для реагентів – 4 шт. 
Лійка В - 100х150 "MICROmed"– 1 
шт. Лійка В - 75х110 
"MICROmed"– 1 шт. Ступка 
фарфорова №3 – 1 шт. Пест 
№3– 1 шт. Чаші випарювальні 
№1, №2,  №3 на різні об’єми – 7 
шт. Набори реактивів у тюбик-
крапельницях для кожного 
робочого місця: кислоти, солі, 
органічні речовини, індикатори, 
реактиви. Зразки лікарських 
засобів для фармацевтичного 
аналізу. Аптечка першої 
допомоги. Засоби пожежогасіння. 
Інструкції з експлуатації 
приладів. Інструкції з техніки 
безпеки. Навчально-методичні 
матеріали: робоча навчальна 
програма; силабус; лекції; 
методичні рекомендації до 
практичних занять; методичні 
рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання

Економіка охорони 
здоров’я. Маркетинг 
медичних послуг

навчальна 
дисципліна

Економіка охорони 
здоров`я. 

Маркетинг 
медичних 
послуг.pdf

SReH89gKqyFwDYx
9tCSFnWXmMLg229

XVpl8ZToxsdWA=

Комп’ютери. Текстовий 
редактор: Microsoft Word. 
Програма створення 
комп’ютерних презентацій: 
Microsoft Power Point. Електронні 
таблиці: Microsoft Exel;  Системи 
управління базами даних (СУБД): 
Microsoft Access, Visual FoxPro, MS 
SQL. Програми розпізнавання 
тексту: Fine Reader, CunieFort 
(введення тексту за допомогою 
сканера). Редактори 
комп’ютерної графіки – 
векторної Corel Draw та 
растрової Adobe Photo Shop, 
програма створення анімаційної 
графіки Corel Rave. Програми 
органайзери (персональні 
інформаційні менеджери): 
Microsoft Outlook. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; методичні рекомендації до 
практичних занять; методичні 



рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Англійська-мова-
за-професійним-

спрямуванням.pdf

ziLmzVjlcAXAHUFp
MyPRc/GkVevzrcTa5

HzvPRrg4TA=

Аудіо система, методичний 
матеріал, лінгафонна система 
ЛКС-102, аудіонавушники, 
нетбук ACER Aspire 1, Intel 
Celeron 1300 Mhz
Комп’ютерні перекладачі Promt, 
Рута-Плай та  Pragma, словник 
ABBYY Lingvo. Застосунки: 
Quizlet (веб застосунок для 
полегшення оволодіння та 
запам’ятовування іншомовної  
лексики за фахом); Reverso online 
(онлайн словник для роботи з 
автентичними фаховими 
текстами); онлайн сервіси 
побудови тестів Google форми, 
та мобільні сервіси Kahoot, Easy 
Test Maker. Навчально-методичні 
матеріали: робоча навчальна 
програма; силабус; лекції; 
посібник до практичних занять; 
навчально-методичний посібник 
для самостійної позааудиторної 
роботи; навчальні, контролюючі 
тестові завдання. 
Комп’ютери. Текстовий 
редактор: Microsoft Word. 
Програма створення 
комп’ютерних презентацій: 
Microsoft Power Point. Електронні 
таблиці: Microsoft Exel;  Системи 
управління базами даних (СУБД): 
Microsoft Access, Visual FoxPro, MS 
SQL. Програми розпізнавання 
тексту: Fine Reader, CunieFort 
(введення тексту за допомогою 
сканера). Редактори 
комп’ютерної графіки – 
векторної Corel Draw та 
растрової Adobe Photo Shop, 
програма створення анімаційної 
графіки Corel Rave. Програми 
органайзери (персональні 
інформаційні менеджери): 
Microsoft Outlook. Навчально-
методичні матеріали: робоча 
навчальна програма; силабус; 
лекції; методичні рекомендації до 
практичних занять; методичні 
рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання

Анатомія людини навчальна 
дисципліна

Анатомія-
людини.pdf

mTMzlI4U7X04hhIq
SRgU8Oyv78uPGtFL

zTXGLDqUjsw=

Ноутбуки, офісні програми 
призначені для основної маси 
користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office), вільний 
доступ до мережі Internet, 
Спеціалізована навчально-
методична література – Атлас 
Анатомії людини – 10 шт.; 
Модель тулуба людини збірний – 
1 шт.; Модель тулуба людини 
суцільний – 2 шт.; Модель 
тулуба м'язевої системи – 1 шт.; 
Скелет людини – 1 шт.; Муляж 
м'язів тулуба – 1 шт.; Муляж 
м'зів голови та шиї – 1 шт.; 
Муляж м'зів поясу верхньої 



кінцівки – 1 шт; Муляж кісток 
черепа – 3 шт.; Муляж кісток 
верхньої кінцівки – 3 шт.; Муляж 
тазових кісток – 4 шт.; Муляж 
кісток нижньої кінцівки – 3 шт.; 
Муляж хребтового стовпа – 1 
шт.; Муляж органів грудної та 
черевної порожнини – 1 шт.;. 
Муляж серця – 2 шт.; Муляж 
легень – 2 шт.;. Муляжі печінки – 
1 шт., шлунка – 1 шт., 
кишечника – 1 шт., нирок – 1 шт. 
Навчально-методичні 
матеріали: робоча навчальна 
програма; силабус; лекції; 
методичні рекомендації до 
практичних занять; методичні 
рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання. Навчально-методичні 
матеріали: робоча навчальна 
програма; силабус; лекції; 
методичні рекомендації до 
практичних занять; методичні 
рекомендації до самостійної 
позааудиторної роботи; 
навчальні, контролюючі тестові 
завдання

Клінічне 
медсестринство в 
педіатрії

навчальна 
дисципліна

Клінічне 
медсестринств в 

педіатрії.pdf

9Hxqa+BK/HjWYJ6
mE0DyikkncRPoZvh

xVa2sVQjs/BQ=

Мультимедійний проектор, 
мультимедійна дошка; офісні 
програми призначені для основної 
маси користувачів: текстові і 
табличні процесори, графічні 
редактори, засоби презентацій, 
системи управління базами 
даних, а також їх інтегровані 
пакети (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Lotus Smart Suite, Open 
Office, Libre Office), вільний 
доступ до мережі Internet, 
Спеціалізовані меблі. 
Спеціалізована навчально-
методична література; Схеми 
для проведення медичних 
маніпуляцій. Горизонтальний 
ростомір – 3 шт.; дитячі 
ванночки – 5 шт.; електроні ваги 
для новонароджених – 3 шт.; 
пеленальний столик – 2 шт.; 
реанімаційний стіл для 
новонародженого – 1 шт.; 
вакумний відсмоктувач слизу із 
носа – 2 шт.; бульбашковий 
зволожувач – 2 шт.; муляж 
молочної залози для 
вигодовування – 2 шт.; 
пляшечки, соски, ложечки. 
Штатив для в/в вливань 
стаціонарний – 5 шт., 
Сечоприймачі – 10 шт.,  
Сечозбірники– 10 шт., Судно 
підкладне гумове – 10 шт. 
Кушетка процедурна – 1 шт. 
Набір для сповивання дитини – 5 
шт. Спейсер – 2 шт.  Фантомна 
зона: Тренажер для 
внутрішньовенних та підшкірних 
ін’єкцій – 6 шт; Фантом 
«Сідниця» – 6 шт.; Фантом 
промивання шлунку – 6 шт.; 
фантом  Лялька-фантом – 10 
шт. Апарат механічний для 
вимірювання тиску. – 15 шт. 
Гумові зонди. Кружка Есмарха – 
10 шт. Грілка – 10 шт. Міхур для 
льоду– 10 шт. Підкладне коло – 
10 шт. Клейонка підкладна. – 10 
шт. Киснева подушка – 5 шт. 
Фонендоскоп – 10 шт. Аптечка 
транспортна – 1 шт. Спринцівки 



різних розмірів. Гумові трубки 
різних розмірів. Катетери різні. 
Джгути. Шприци. Гірчичники. 
Сантиметрові стрічки. Піпетки. 
Системи для переливання крові 
та для переливання розчинів. 
Термометри медичні (в 
достатній кількості). Підбірка 
відеофільмів щодо надання ПДД. 
Навчально-методичні 
матеріали: робоча навчальна 
програма; силабус; лекції; 
посібник до практичних занять; 
навчально-методичний посібник 
для самостійної позааудиторної 
роботи; навчальні, контролюючі 
тестові завдання; ситуаційні 
завдання

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

230315 Піц Лариса 
Орестівна

Голова 
циклової 
комісії 
медсестрин
ських та 
терапевтич
них 
дисциплін; 
викладач 
внутрішньо
ї медицини, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

28 Клінічне 
медсестринств
о у внутрішній 
медицині

І.Закінчила 
Чернівецький 
державний медичний 
інстритут, 1990 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом РВ № 759555 
«Терапія», 1991 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплома РВ 759555 від 
25.01.2021, змішана 
форма, «Психолого-
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
фахових медичних 
коледжів 78 год
2. Навчальна 
платформа 
Professional 
medicaleducation та 
Асоціація медичних 
сестер України, 
сертифікат учасника 
майстер-класу циклу 
професійного 
навчання у медицині 
та фармації 
«Українська школа 
медсестринства»  № 
137, від 17.01.2020, 
Київ 7 год.  
3. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 



превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 0099 від 6.02.2020, 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Чернівці 8 год.
4. Платформа 
Центрально-
Європейської Академії 
Навчань та 
Сертифікації (CEASC) 
ГО "Асоціація 
проектних менеджерів 
України", сертифікат  
№ 014520 від 
25.02.2020 
Сертифікат учасника 
онлайн-марафона 
«Проектний підхід та 
міжсекторна 
співпраця діяльності 
сучасного закладу 
освіти, ОТГ та АРР»,  
Київ 30 год.
5. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 00387 від 
10.04.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Херсон 15 год.
6. Проект EdEra 
«Академічна 
доброчесність» 
сертифікат онлайн 
курсу за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
10.05.2020, Проект 
сприяння академічній 
доброчесності в 
Україні (SAIUP), 
Американські Ради з 
міжнародної освіти 4 
год.
7. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus від 
12.05.2020 Сертифікат 
онлайн навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Протидія та 
попередження 
боулінгу (цькуванню) 
в закладах освіти» 80 
год.
8. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 



антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 02201 від  
15.05.2020, сертифікат 
лікаря-учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення , 
Полтава 20 год.
9. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3686-20 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год., з них 15 год. – 
інклюзивні 
компетентності
10. Громадська 
організація АРМЕД, 
ДЗ «ДМА МОЗ 
України» сертифікат 
№ 555/1575, диплом 
№ 555/1365 від  
21.05.2020, 
Сертифікат учасника 
VІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
внутрішньої 
медицини», Дніпро 23 
год., 9  год.
11. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 01654 від 
25.09.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Ужгород  13 год.
12. Центр розвитку 
медсестринства МОЗ 
України сертифікат 
від 11.12.2020 про 
участь у 



всеукраїнськму 
онлайн-форумі «Рік 
медсестринства в 
Україні 2020» 8 год.   
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Піц Л.О. 
Автоматизація, 
телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології в 
медсестринстві / Л.О. 
Піц, Є.С. Стефанюк, 
Г.П. Савчук // 
Інноваційні технології 
в роботі медичної 
сестри: Матеріали 
науково-практичної 
конференції. – 
Полтава, 2015. – С. 66-
71.
2. Піц Л.О. Значення 
навчально-
методичного 
забезпечення при 
викладанні 
медсестринських 
дисциплін: тези  /  
Є.С. Стефанюк, Л.О. 
Піц, О.І. Скорейко  //   
Всеукраїнська ХІV 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Сучасні підходи до 
вищої медичної 
освітив Україні»:– 
Тернопіль, 2018. – С. 
281-282.
3. Пиц Л.О. Качество 
жизни больных 
хроническим 
панкреатитом,  
сочетанным с 
ожирением и 
сахарным диабетом 
типа 2 / Е.В. 
Ферфецкая, Л.О. Пиц 
// Журнал 
«Гастроэнтерология 
Санкт Петербурга». – 
2018. - №3. – С. 66-71.      
4. Піц Л.О. Вплив 
дисліпідемії на 
показники 
пероксидного 
окислення ліпідів у 
хворих на хронічний 
панкреатит, 
поєднаний з 
ожирінням // К.В.  
Ферфецька, Л.О. Піц, 
Н.Д. Кравчук, Ю.Є. 
Бабій, Є.С. Стефанюк 
/ MEDICINE UNDER 
THE MODERN 
CONDITIONS OF 
INTEGRATION 
DEVELOPMENT OF 
EUROPEAN 
COUNTRIES. 
International Scientific 
Conference. – LUBLIN, 
Republic of Poland. – 
10-11 May, 2019. – P. 
199-202. 
5. Піц Л.О. Робочий 
зошит – дидактичний 
засіб формування 
професійних 
компетенцій //С.С. 



Сапункова, Л.О. Піц, 
Є.С. Стефанюк/ 
Матеріали Обласного 
он-лайн семінару 
«Компетентнісний 
підхід в організації 
практичної підготовки 
студентів  медичних 
коледжів. З досвіду 
роботи». – Чернівці 
2019. – с. 81-84.
6. Сапункова С.С., Піц 
Л. О., Сапунков О.Д.,. 
Стефанюк Є.С, 
Маковійчук О. М., 
Гутніцька А.Ф., 
Ферфецька К.В. 
Навчально-
методичний посібник 
«Медична та 
соціальна 
реабілітація. –  К.: 
ВСВ «Медицина», 
2018р. – 280 с. 

230315 Піц Лариса 
Орестівна

Голова 
циклової 
комісії 
медсестрин
ських та 
терапевтич
них 
дисциплін; 
викладач 
внутрішньо
ї медицини, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

28 Медсестринств
о в сімейній 
медицині

І.Закінчила 
Чернівецький 
державний медичний 
інстритут, 1990 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом РВ № 759555 
«Терапія», 1991 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплома РВ 759555 від 
25.01.2021, змішана 
форма, «Психолого-
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
фахових медичних 
коледжів 78 год
2. Навчальна 
платформа 
Professional 
medicaleducation та 
Асоціація медичних 
сестер України, 
сертифікат учасника 
майстер-класу циклу 
професійного 
навчання у медицині 
та фармації 
«Українська школа 
медсестринства»  № 
137, від 17.01.2020, 
Київ 7 год.  
3. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 0099 від 6.02.2020, 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Чернівці 8 год.
4. Платформа 
Центрально-



Європейської Академії 
Навчань та 
Сертифікації (CEASC) 
ГО "Асоціація 
проектних менеджерів 
України", сертифікат  
№ 014520 від 
25.02.2020 
Сертифікат учасника 
онлайн-марафона 
«Проектний підхід та 
міжсекторна 
співпраця діяльності 
сучасного закладу 
освіти, ОТГ та АРР»,  
Київ 30 год.
5. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 00387 від 
10.04.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Херсон 15 год.
6. Проект EdEra 
«Академічна 
доброчесність» 
сертифікат онлайн 
курсу за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
10.05.2020, Проект 
сприяння академічній 
доброчесності в 
Україні (SAIUP), 
Американські Ради з 
міжнародної освіти 4 
год.
7. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus від 
12.05.2020 Сертифікат 
онлайн навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Протидія та 
попередження 
боулінгу (цькуванню) 
в закладах освіти» 80 
год.
8. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 02201 від  
15.05.2020, сертифікат 
лікаря-учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 



професійного 
вдосконалення , 
Полтава 20 год.
9. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3686-20 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год., з них 15 год. – 
інклюзивні 
компетентності
10. Громадська 
організація АРМЕД, 
ДЗ «ДМА МОЗ 
України» сертифікат 
№ 555/1575, диплом 
№ 555/1365 від  
21.05.2020, 
Сертифікат учасника 
VІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
внутрішньої 
медицини», Дніпро 23 
год., 9  год.
11. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 01654 від 
25.09.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Ужгород  13 год.
12. Центр розвитку 
медсестринства МОЗ 
України сертифікат 
від 11.12.2020 про 
участь у 
всеукраїнськму 
онлайн-форумі «Рік 
медсестринства в 
Україні 2020» 8 год.   
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Піц Л.О. 
Автоматизація, 
телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології в 
медсестринстві / Л.О. 



Піц, Є.С. Стефанюк, 
Г.П. Савчук // 
Інноваційні технології 
в роботі медичної 
сестри: Матеріали 
науково-практичної 
конференції. – 
Полтава, 2015. – С. 66-
71.
2. Піц Л.О. Значення 
навчально-
методичного 
забезпечення при 
викладанні 
медсестринських 
дисциплін: тези  /  
Є.С. Стефанюк, Л.О. 
Піц, О.І. Скорейко  //   
Всеукраїнська ХІV 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Сучасні підходи до 
вищої медичної 
освітив Україні»:– 
Тернопіль, 2018. – С. 
281-282.
3. Пиц Л.О. Качество 
жизни больных 
хроническим 
панкреатитом,  
сочетанным с 
ожирением и 
сахарным диабетом 
типа 2 / Е.В. 
Ферфецкая, Л.О. Пиц 
// Журнал 
«Гастроэнтерология 
Санкт Петербурга». – 
2018. - №3. – С. 66-71.      
4. Піц Л.О. Вплив 
дисліпідемії на 
показники 
пероксидного 
окислення ліпідів у 
хворих на хронічний 
панкреатит, 
поєднаний з 
ожирінням // К.В.  
Ферфецька, Л.О. Піц, 
Н.Д. Кравчук, Ю.Є. 
Бабій, Є.С. Стефанюк 
/ MEDICINE UNDER 
THE MODERN 
CONDITIONS OF 
INTEGRATION 
DEVELOPMENT OF 
EUROPEAN 
COUNTRIES. 
International Scientific 
Conference. – LUBLIN, 
Republic of Poland. – 
10-11 May, 2019. – P. 
199-202. 
5. Піц Л.О. Робочий 
зошит – дидактичний 
засіб формування 
професійних 
компетенцій //С.С. 
Сапункова, Л.О. Піц, 
Є.С. Стефанюк/ 
Матеріали Обласного 
он-лайн семінару 
«Компетентнісний 
підхід в організації 
практичної підготовки 
студентів  медичних 
коледжів. З досвіду 
роботи». – Чернівці 
2019. – с. 81-84.
6. Сапункова С.С., Піц 



Л. О., Сапунков О.Д.,. 
Стефанюк Є.С, 
Маковійчук О. М., 
Гутніцька А.Ф., 
Ферфецька К.В. 
Навчально-
методичний посібник 
«Медична та 
соціальна 
реабілітація. –  К.: 
ВСВ «Медицина», 
2018р. – 280 с. 

198100 Підлісна 
Віталія 
Василівна

Викладач 
внутрішньо
ї медицини, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
професійної та 

практичної 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

13 Медсестринств
о в сімейній 
медицині

І. Закінчила 
Буковинську державну  
медичну академію, 
2002 р., спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом РН № 
19269353 сертифікат 
№ 1749 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Терапія», 2003 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Національний 
медичний університет 
ім. О.О.Богомольця, 
посвідчення про 
проходження 
довгострокового 
підвищення 
кваліфікації від 
19.04.19р.,очна форма, 
«Розробка 
методичних вказівок 
до лекційних занять 
на основі 
компетентісного 
підходу» 108 год.
2.ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини., 
сертифікат №0449 від 
06.02.2020р.,післядип
ломний курс 
професійного 
вдосконалення., 
конференція тренінг, 
очна форма 8 год.
3. Платформа масових 
відкритих он-лайн –
курсів 
«PROMETHEUS» від 
28.02.2020р., 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
«Критичне мислення 
для освітян» 
дистанційна форма 30 
год.
4. ТОВ «Мистецтво 
лікування», 
сертифікат №02301, 
науково-практична 
онлайн конференція 
«Мистецтво 
лікування: 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення», 
дистанційна форма 15 
год.
5. ТОВ «Мистецтво 



лікування» Науково-
практична онлайн 
конференція 
сертифікат №038014-
15.05.2020р.«Мистецт
во лікування: 
Післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення» 
дистанційна форма 20 
год.
6. Інститут 
післядипломної освіти 
(НУШ),сертифікат 
№6056169714430 від 
31.10.2020р. 
Всеукраїнська наукова 
онлайн конференція. 
Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Формування 
особистості: виклики 
часу і нові контексти 
розвитку», 
дистанційна форма 15 
год.
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Підлісна В.В. Стан 
проблеми ішемічного 
інсульту у осіб 
молодого віку // В.В. 
Підлісна, Н.М. Піцула 
/ Збірник матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (3-4 
травня 2019 Київ). – 
Київ 2019. - с. 52-55
2. Підлісна В.В. 
Сучасний погляд на 
проведення 
диференційної 
діагностики 
цереброваскулярних 
захворювань на фоні 
цукрового діабету ІІ 
типу методами 
нейровізуалізації 
//В.В. Підлісна, Н.М. 
Піцула/  
Південноукраїнський 
медичний науковий 
журнал  (№23 
червень 2019 Одеса 
2019). – Одеса 2019. – 
с. 56-58

77754 Барвінок 
Мар`яна 
Вікторівна

Викладач 
внутрішньо
ї медицини, 
загального 
догляду за 
хворими та 
ММТ, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
професійної та 

практичної 
підготовки

8 Медсестринств
о в сімейній 
медицині

Закінчила 
Буковинський 
державний медичний 
університет, 2009 р., 
спеціальність 
«Педіатрія», диплом 
РН № 36826212 
сертифікат № 3417 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Загальна практика – 
сімейна медицина», 
2011 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1.Національний 
медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення №ДП 
18137  від 28.12.2018 р. 
про ПК «Науково-



педагогічних 
(педагогічних) 
працівників ВНЗ»
2.Національна 
медична академія 
післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика 
(Київ) Департаменту 
охорони здоров’я та 
медичних послуг 
Чернівецької міської 
ради Департаменту 
охорони здоров’я 
Чернівецької обласної 
державної 
адміністрації від 
06.02.2020 
«Мистецтво 
лікування: 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення» 8 год.
3.PROMETHEUS від 
25.03.2020 «Наука 
про освіту: Що 
повинен знати лідер 
освітнього стартапа», 
платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
30 год.
4.PROMETHEUS від 
07.04.2020 «Критичне 
мислення для 
освітян», платформа 
масових відкритих 
онлайн-курсів, 30 год.
5.Студія онлайн освіти 
Educational Era від 
26.04.2020 
«Домедична 
допомога», 3 год.
6.Студія онлайн освіти 
Educational Era від 
26.04.2020 
«Академічна 
доброчесність», 4 год.
7.Міністерство 
охорони здоров’я 
України ГО 
«Українська рада 
медичної освіти» 
Національний 
медичний університет 
імені О.О. Богомольця 
(Київ) Національна 
медична академія 
післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика 
(Київ) Департаменту 
охорони здоров’я та 
медичних послуг 
Черкаської міської 
ради Департаменту 
охорони здоров’я 
Черкаської обласної 
державної 
адміністрації 
Сертифікат участі у 
роботі науково-
практичної 
конференції  № 00146 
від 28-29 квітня 2020 
р. «Мистецтво 
лікування: 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення», 20 
год.
8.Громадська 
організація «Вище» 



Реєстраційний номер: 
42080020 від 29 
квітня 2020 року, 
онлайн-курсів 
підвищення 
кваліфікації «Іспит 
онлайн: практичні 
поради», 1 год.
9.Громадська 
організація «Вище» 
Реєстраційний номер: 
42080020 ї від 
6.05.2020 онлайн-
курсів підвищення 
кваліфікації «Поточне 
оцінювання: як 
виставити 200+ і 
вижити», 1 год.
10. Міністерство 
охорони здоров’я 
України ГО 
«Українська рада 
медичної освіти» 
Національний 
медичний університет 
імені О.О. Богомольця 
(Київ) Національна 
медична академія 
післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика 
(Київ) Українська 
медична 
стоматологічна 
академія Департамент 
охорони здоров’я 
Полтавської обласної 
державної 
адміністрації 
Управління охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету Полтавської 
міської ради 
Сертифікат участі у 
роботі науково-
практичної 
конференції  від 14-15 
травня 2020 р. № 
00134 «Мистецтво 
лікування: 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення», 20 
год.
11. ТОВ «Академія 
цифрового розвитку» 
від 01.06.2020  № В-
002471 онлайн-курсів 
підвищення 
кваліфікації 
«ВИКОРИСТАННЯ 
GOOGLE MEET В 
ОСВІТНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ», 2год.
12. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсів підвищення 
кваліфікації від 
23.09.2020 № 93 «Від 
інклюзії до 
індивідуального 
підходу: завдання та 
оцінювання в умовах 
дистанційного 
навчання», 5 год.
13. Відкритий 
міжнародний  
університет розвитку 
людини онлайн-курсів 
підвищення 
кваліфікації 
«Україна» від 29.11.20 



«Створення 
безпечного та 
інклюзивного 
освітнього 
середовища», 9 год.
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Барвінок М. В. 
Особистісно-
орієнтовне навчання 
при формуванні 
практичних навичок у 
майбутніх молодших 
спеціалістів при 
вивченні 
терапевтичних 
дисциплін // 
Новицька І. О., 
Барвінок М. В., Бідна 
І. В. / Зб. матеріалів 
Регіональної 
навчально-
методичної 
конференції 
«Особистісно-
орієнтовне навчання 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 
майбутніх молодших 
медичних 
спеціалістів» 
(Чернівці, 16 жовтня 
2015): тези доповіді. – 
Чернівці, 2015. - С. 
131.
2. Барвінок М. В. 
Профілактика 
захворювань серцево-
судинної системи 
серед студентів // 
Комаровський В. С., 
Барвінок М. В., Бідна 
I. В. / Зб. матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Медичні 
та фармацевтичні 
науки: аналіз 
сучасності та прогноз 
майбутнього» 
(Дніпро, 9–10 
листопада 2018): тези 
доповіді. - Дніпро, 
2018. – С. 84-88
3. Барвінок М.В. 
Виявлення порушень 
роботи системи 
кровообігу і 
профілактика 
захворювань серед 
студентів 
Чернівецького 
медичного коледжу //   
Комаровський В. С., 
Підлісна В. В., 
Барвінок М. В., Бідна 
I. В. / Зб. тез наукових 
робіт «Сучасні 
погляди на актуальні 
питання теоретичної, 
експериментальної та 
практичної 
медицини» (Одеса, 
14–15 грудня 2018): 
тези доповіді. - Одеса, 
2018. - С.78-80
4. Барвінок М.В. 
Компетентнісний 
підхід у реалізації 
міждисциплінарної 



інтеграції при 
викладанні 
медсестринства у 
внутрішній медицині 
та внутрішній 
медицині // Бабій Ю. 
Є., Барвінок М. В., 
Бідна І. В., Кравчук Н. 
Д. / Зб. обласного он-
лайн семінарі 
«Компетентнісний 
підхід в організації 
практичної підготовки 
студентів медичних 
коледжів» ( Чернівці, 
2019): тези доповіді. –
Чернівці, 2019. – С. 5-
9
5. Барвінок М.В. 
Формування 
професійної 
компетентності 
майбутніх молодших 
спеціалістів у процесі 
практичної підготовки 
студентів на 
практичних заняттях 
// Барвінок М.В., 
Бідна І. В., Кравчук Н. 
Д., Лесик Т. А. / Зб. 
обласного он-лайн 
семінарі 
«Компетентнісний 
підхід в організації 
практичної підготовки 
студентів медичних 
коледжів» ( Чернівці, 
2019): тези доповіді. –
Чернівці, 2019. – С. 
20-23
6. Барвінок М.В. 
Симуляційне 
навчання як один із 
компетентнісних 
підходів 
вдосконалення 
практичної підготовки 
студентів 
Чернівецького 
медичного коледжу 
БДМУ // Бідна І. В. 
Барвінок М. В., 
Комаровський В. С. / 
Зб. обласного он-лайн 
семінарі 
«Компетентнісний 
підхід в організації 
практичної підготовки 
студентів медичних 
коледжів» ( Чернівці, 
2019): тези доповіді. – 
Чернівці, 2019. – С. 
23-26

109109 Бедик Ніна 
Миколаївна

Викладач 
внутрішньо
ї медицини, 
догляд за 
хворими та 
ММТ, 
обстеження 
та оцінка 
стану 
здоров"я 
людини,клі
нічне 
медсестрин
ство у вн, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

19 Невідкладні 
стани в 
медсестринські
й практиці

І. Закінчила 
Львівський ордена 
Дружби народів 
державний медичний 
інститут, 1993 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар, диплом 
спеціаліста КД 
№ 001282; сертифікат 
№ 91 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Терапія», 1995 р.
2ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Національний 



медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення № 653 
«Сучасна методика 
навчання на основі 
компетентнісного 
підходу у вищій 
медичній освіті. 
Внутрішня 
медицина», 17.02.2017 
р.
 2. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
11.02.2020 р. 
«Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти» 
(платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів 
«PROMETHEUS») 80 
год.
3. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
16.02.2020 р. «Медіа-
грамотність для 
освітян» (платформа 
масових відкритих 
онлайн-курсів 
«PROMETHEUS») 60 
год.
4. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 27.03-
10.04.2020 р. 
«Критичне мислення 
для освітян» 
(платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів 
«PROMETHEUS») 30 
год.
5. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 10.03-
13.03.2020 р. 
«Впровадження відео-
контрольованого 
лікування хворих на 
туберкульоз» (центр 
громадського здоров’я 
МОЗ України) 4 год.
6. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 13.03-
19.03.2020 р. 
«Виявлення латентної 
туберкульозної 
інфекції серед 
контактних осіб» 
(центр громадського 
здоров’я МОЗ 
України) 4 год.
7. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
13.03.2020 р. 
«Встановлення 
імплантованої 
венозної системи для 
тривалих інфузій 
(порт-системи)» 



(центр громадського 
здоров’я МОЗ 
України) 2год.
8. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
23.03.2020 р. 
«Респіраторні віруси, 
що виникають, 
включаючи новий 
коронавірус» (центр 
громадського здоров’я 
МОЗ України) 6 год.
9. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
23.01.2021 р. 
«Електронні журнали 
МОН» (ГО 
«Платформа освіти» 
Сертифікат 
№131554686942) 6 
год.
10. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
23.01.2021 р. «Хмарні 
технології. Створення 
освітнього 
середовища» (ГО 
«Платформа освіти» 
Сертифікат 
№131554686939) 6 
год.
ІІІ. Професійна 
активність:
1.Кузик Ф.В., 
Новицька І.О., Бедик 
Н.М., Настас Н.М. 
Навчально-
методичний посібник 
з догляду за хворими 
та медичної 
маніпуляційної 
техніки. Чернівці, 
2017. 428 с.
2.Кузик Ф.В., 
Новицька І.О., Бедик 
Н.М., Настас Н.М. 
Методичні 
рекомендації з 
внутрішньої 
медицини. Частина І. 
Методи обстеження 
пацієнтів в клініці 
внутрішніх хвороб. 
Чернівці, 2017. 127 с.
3.Кузик Ф.В., 
Новицька І.О., Бедик 
Н.М., Настас Н.М. 
Методичні 
рекомендації з 
внутрішньої 
медицини. Частина ІІ. 
Спеціальна частина. 
Чернівці, 2017. 245 с.
4.Кузик Ф.В., 
Новицька І.О., Бедик 
Н.М. Методичні 
рекомендації з 
обстеження та оцінки 
стану здоров’я 
дюдини. Чернівці, 
2019. 158 с.
5.Кузик Ф.В., 
Новицька І.О., Бедик 
Н.М. Навчально-
методичний посібник 



з клінічного 
медсестринства у 
внутрішній медицині. 
Чернівці, 20219. 469 с.  
6.Новицька І.О., 
Бедик Н.М. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної 
позааудиторної 
роботи студентів з 
невідкладних станів у 
внутрішній медицині. 
Чернівці, 2016. 84 с.
7.Новицька І.О., Бедик 
Н.М. Робочий зошит з 
внутрішньої 
медицини. Методичні 
вказівки для студентів 
до навчальної 
практики з 
внутрішньої 
медицини. Чернівці, 
2018

198100 Підлісна 
Віталія 
Василівна

Викладач 
внутрішньо
ї медицини, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
професійної та 

практичної 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

13 Невідкладні 
стани в 
медсестринські
й практиці

І. Закінчила 
Буковинську державну  
медичну академію, 
2002 р., спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом РН № 
19269353 сертифікат 
№ 1749 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Терапія», 2003 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Національний 
медичний університет 
ім. О.О.Богомольця, 
посвідчення про 
проходження 
довгострокового 
підвищення 
кваліфікації від 
19.04.19р.,очна форма, 
«Розробка 
методичних вказівок 
до лекційних занять 
на основі 
компетентісного 
підходу» 108 год.
2.ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини., 
сертифікат №0449 від 
06.02.2020р.,післядип
ломний курс 
професійного 
вдосконалення., 
конференція тренінг, 
очна форма 8 год.
3. Платформа масових 
відкритих он-лайн –
курсів 
«PROMETHEUS» від 
28.02.2020р., 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
«Критичне мислення 
для освітян» 
дистанційна форма 30 
год.
4. ТОВ «Мистецтво 



лікування», 
сертифікат №02301, 
науково-практична 
онлайн конференція 
«Мистецтво 
лікування: 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення», 
дистанційна форма 15 
год.
5. ТОВ «Мистецтво 
лікування» Науково-
практична онлайн 
конференція 
сертифікат №038014-
15.05.2020р.«Мистецт
во лікування: 
Післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення» 
дистанційна форма 20 
год.
6. Інститут 
післядипломної освіти 
(НУШ),сертифікат 
№6056169714430 від 
31.10.2020р. 
Всеукраїнська наукова 
онлайн конференція. 
Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Формування 
особистості: виклики 
часу і нові контексти 
розвитку», 
дистанційна форма 15 
год.
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Підлісна В.В. Стан 
проблеми ішемічного 
інсульту у осіб 
молодого віку // В.В. 
Підлісна, Н.М. Піцула 
/ Збірник матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (3-4 
травня 2019 Київ). – 
Київ 2019. - с. 52-55
2. Підлісна В.В. 
Сучасний погляд на 
проведення 
диференційної 
діагностики 
цереброваскулярних 
захворювань на фоні 
цукрового діабету ІІ 
типу методами 
нейровізуалізації 
//В.В. Підлісна, Н.М. 
Піцула/  
Південноукраїнський 
медичний науковий 
журнал  (№23 
червень 2019 Одеса 
2019). – Одеса 2019. – 
с. 56-58

110978 Стефанюк 
Євгенія 
Сергіївна

Викладач 
внутрішньо
ї медицини, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
професійної та 

практичної 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

19 Невідкладні 
стани в 
медсестринські
й практиці

І. Закінчила 
Буковинську державну 
медичну академію, 
1999 р., спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом РН № 
11037418 сертифікат 
№ 1021 лікаря-
спеціаліста за 



110101 
Лікувальна 

справа

спеціальністю 
«Терапія», 2000 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Національний 
медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення № ДП 
18237, від 31.01.2019 р 
про ПК «Науково-
педагогічних 
(педагогічних) 
працівників ВНЗ».
2. Навчальна 
платформа 
Professional 
medicaleducation та 
Асоціація медичних 
сестер України, 
сертифікат учасника 
майстер-класу циклу 
професійного 
навчання у медицині 
та фармації 
«Українська школа 
медсестринства»  № 
134, від 17.01.2020, 
Київ 7 год.  
3. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 0103   від 
6.02.2020, 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Чернівці 8 год.
4. Платформа 
Центрально-
Європейської Академії 
Навчань та 
Сертифікації (CEASC) 
ГО "Асоціація 
проектних менеджерів 
України", сертифікат  
№ 0314.20 від 
25.02.2020 
Сертифікат учасника 
онлайн-марафона 
«Проектний підхід та 
міжсекторна 
співпраця діяльності 
сучасного закладу 
освіти, ОТГ та АРР»,  
Київ 30 год.
5. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 00470 від 
10.04.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 



Херсон 15 год.
6. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 02712 від 14-
15.05.2020, сертифікат 
лікаря-учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення , 
Полтава 20 год.
7. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3704-20 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год., з них15 год. – 
інклюзивні 
компетентності
8. Громадська 
організація АРМЕД, 
ДЗ «ДМА МОЗ 
України» сертифікат 
№ 555/1575, диплом 
№ 555/1575 від  
21.05.2020, 
Сертифікат учасника 
VІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
внутрішньої 
медицини», Дніпро 23 
год., 9  год.
9. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 02000 від 
25.09.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 



Ужгород  13 год.
10. Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини сертифікат 
№ 02037 від 2.10.2020 
сертифікат учасника 
Міжнародної онлайн 
конференції 
«Інфекційний 
контроль. Від 
вакцинації до 
лікування» 6 год. 
11. Центр розвитку 
медсестринства МОЗ 
України сертифікат 
від 11.12.2020 про 
участь у 
всеукраїнськму 
онлайн-форумі «Рік 
медсестринства в 
Україні 2020» 8 год.   
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Стефанюк Є.С. 
Клінічні прояви 
хронічного 
панкреатиту у хворих 
зі стеатозом 
підшлункової залози. 
К.В.  Ферфецька, Л.О. 
Піц, Є.С. 
Стефанюк.«Science 
and practice: 
implementation to 
modern society» 
Proceedings of the 1st 
International Scientific 
and Practical 
Conference (December 
6-8, 2019). Peal Press 
Ltd., Manchester, Great 
Britain, 2019. P. 88-93.
2. Стефанюк Е.С. 
Цифровые технологии 
обучения – 
неотъемлемая часть 
образовательного 
процесса в медицине. 
К. В. Ферфецкая, Л. О. 
Пиц, Е. С. Стефанюк, 
В. В. Никитюк. 
Университет – 
территория 
опережающего 
развития : сб. науч. 
ст., посвящ. 80-летию 
ГрГУ им. Янки 
Купалы / ГрГУ им. 
Янки Купалы ; 
редкол.: Ю. Я. 
Романовский (гл. ред.) 
[и др.]. Гродно : ГрГУ, 
2020. С. 338-340.
3. Стефанюк Е.С. 
Актуальность 
дистанционного 
обучения в 
образовательном 
процессе К. В. 
Ферфецкая, В. В. 
Никитюк, Л. О. Пиц, 
Е. С. Стефанюк. VII 
Международная 
научно-практическая 
заочная интернет-
конференция 
«ПОСТДИП–2020: 
Современные 
технологии 
образования 



взрослых» / ГрГУ им. 
Янки Купалы Гродно : 
ГрГУ, 2020. С.

122785 Новицька 
Ірина 
Олександрів
на

Викладач 
внутрішньо
ї медицини, 
в.о. 
завідувача 
кафедри 
медсестрин
ства, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023091, 
виданий 

14.04.2004

23 Обстеження та 
оцінка стану 
здоров’я 
людини

І. Закінчила 
Чернівецький 
державний медичний 
інститут,   1987 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар, диплом 
спеціаліста ПВ № 
684399; посвідчення 
№ 75 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Терапія», 1988 р.
ІІ. Кандидат 
медичних наук, 2004 
р., спеціальність 
14.01.02 Внутрішні 
хвороби, диплом ДК 
№ 023091.
ІІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Національний 
медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення № 654, 
«Сучасна методика 
навчання на основі 
компетентнісного 
підходу у вищій 
медичній освіті. 
Внутрішня 
медицина», 17.02.2017 
р.
2. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prоmetheus. 
Сертифікат від 
20.05.2020р. 
«Медіаграмотність 
для освітян»». Форма 
навчання 
дистанційна. Кількість 
годин – 60 годин (2 
кредити ЄКТС).
3. ГО Prоmetheus 
(ЄДРПОУ № 
39598867) Сертифікат 
від 09.09.2020р. 
«Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти». 
Форма навчання 
дистанційна. Кількість 
годин – 80 годин. (2,6 
кредитів ЄКТС).
4. ГО Prоmetheus 
(ЄДРПОУ № 
39598867) Сертифікат 
від 19.12.2020р. 
«Захист прав людей з 
інфалідністю». Форма 
навчання 
дистанційна. Кількість 
годин – 30 годин (1 
кредит ЄКТС).
5. ІV. Професійна 
активність:
1. Новицька І.О. 
Особливості перебігу 
бронхіальної астми у 
вагітних // Коваленко 
С.В., Каушанська О.В., 
Каньовська Л.В., 
Бедик Н.М., Новицька 
І.О. / International 
scientific periodical 
journal: Тhe unity of 



science. – (Vienna, 
Austria, 2019). – с.110-
113
2. Новицька І.О. 
Особливості перебігу 
подагри на тлі 
цукрового діабету 2 
типу // Каньовська 
Л.В., Каушанська О.В., 
Новицька І.О., Бедик 
Н.М. /  International 
scientific-practical 
Congress: Mind 
technologies: 
Retrospective and 
рerspective. – (Prague, 
Chech Republic, 
October 27, 2017). – 
с.74-78.
3. Новицька І.О. 
Вивчення впливу 
нового похідного 
тіазолідону на 
біохімічні показники 
крові // Перепелиця 
О.О., Яремій І.М., 
Братенко М.К., 
Новицька І.О., 
Купчанко К.П. // 
Клінічна та 
експериментальна 
патологія. – Т ХVІ, 
№3(61), 2017. – с.36-
41. 
4. Новицька І.О. 
Helicobacter pylori як 
актуальна проблема 
сучасної 
гастроентерології 
(огляд літератури) // 
Л.В.Каньовська, 
Каушанська О.В., 
Бедик Н.М., Новицька 
І.О. /  Молодий 
вчений, № 2 (29), 
2016 р. – с 156-159
5. Новицька І.О. 
Клініко-
фармакологічна 
характеристика 
блокаторів протонної 
помпи та їх місце у 
фармакотерапії 
кислото залежних 
захворювань // 
Каньовська Л.В., 
Каушанська О.В., 
Бедик Н.М.,  
Новицька І.О. / 
Молодий вчений, № 1 
(28), 2016 р. – С. 51-55
6. Новицька І.О. 
Особистісно-
орієнтований підхід 
до формування 
практичних навичок у 
майбутніх молодших 
спеціалістів на 
заняттях 
терапевтичних 
дисциплін // 
Новицька І.О., 
Барвінок М.В., Бідна 
І.В.. Мат. Регіональної 
ніуково-практитичної 
конференції 
«Особистісно 
орієнтоване навчання 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 



майбутніх молодших 
медичних 
спеціалістів. – 
Чернівці, 2015. – 
С.131.

198100 Підлісна 
Віталія 
Василівна

Викладач 
внутрішньо
ї медицини, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
професійної та 

практичної 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

13 Обстеження та 
оцінка стану 
здоров’я 
людини

І. Закінчила 
Буковинську державну  
медичну академію, 
2002 р., спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом РН № 
19269353 сертифікат 
№ 1749 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Терапія», 2003 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Національний 
медичний університет 
ім. О.О.Богомольця, 
посвідчення про 
проходження 
довгострокового 
підвищення 
кваліфікації від 
19.04.19р.,очна форма, 
«Розробка 
методичних вказівок 
до лекційних занять 
на основі 
компетентісного 
підходу» 108 год.
2.ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини., 
сертифікат №0449 від 
06.02.2020р.,післядип
ломний курс 
професійного 
вдосконалення., 
конференція тренінг, 
очна форма 8 год.
3. Платформа масових 
відкритих он-лайн –
курсів 
«PROMETHEUS» від 
28.02.2020р., 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
«Критичне мислення 
для освітян» 
дистанційна форма 30 
год.
4. ТОВ «Мистецтво 
лікування», 
сертифікат №02301, 
науково-практична 
онлайн конференція 
«Мистецтво 
лікування: 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення», 
дистанційна форма 15 
год.
5. ТОВ «Мистецтво 
лікування» Науково-
практична онлайн 
конференція 
сертифікат №038014-
15.05.2020р.«Мистецт
во лікування: 
Післядипломний курс 
професійного 



вдосконалення» 
дистанційна форма 20 
год.
6. Інститут 
післядипломної освіти 
(НУШ),сертифікат 
№6056169714430 від 
31.10.2020р. 
Всеукраїнська наукова 
онлайн конференція. 
Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Формування 
особистості: виклики 
часу і нові контексти 
розвитку», 
дистанційна форма 15 
год.
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Підлісна В.В. Стан 
проблеми ішемічного 
інсульту у осіб 
молодого віку // В.В. 
Підлісна, Н.М. Піцула 
/ Збірник матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (3-4 
травня 2019 Київ). – 
Київ 2019. - с. 52-55
2. Підлісна В.В. 
Сучасний погляд на 
проведення 
диференційної 
діагностики 
цереброваскулярних 
захворювань на фоні 
цукрового діабету ІІ 
типу методами 
нейровізуалізації 
//В.В. Підлісна, Н.М. 
Піцула/  
Південноукраїнський 
медичний науковий 
журнал  (№23 
червень 2019 Одеса 
2019). – Одеса 2019. – 
с. 56-58
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28 Обстеження та 
оцінка стану 
здоров’я 
людини

І.Закінчила 
Чернівецький 
державний медичний 
інстритут, 1990 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом РВ № 759555 
«Терапія», 1991 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплома РВ 759555 від 
25.01.2021, змішана 
форма, «Психолого-
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
фахових медичних 
коледжів 78 год
2. Навчальна 
платформа 
Professional 



medicaleducation та 
Асоціація медичних 
сестер України, 
сертифікат учасника 
майстер-класу циклу 
професійного 
навчання у медицині 
та фармації 
«Українська школа 
медсестринства»  № 
137, від 17.01.2020, 
Київ 7 год.  
3. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 0099 від 6.02.2020, 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Чернівці 8 год.
4. Платформа 
Центрально-
Європейської Академії 
Навчань та 
Сертифікації (CEASC) 
ГО "Асоціація 
проектних менеджерів 
України", сертифікат  
№ 014520 від 
25.02.2020 
Сертифікат учасника 
онлайн-марафона 
«Проектний підхід та 
міжсекторна 
співпраця діяльності 
сучасного закладу 
освіти, ОТГ та АРР»,  
Київ 30 год.
5. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 00387 від 
10.04.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Херсон 15 год.
6. Проект EdEra 
«Академічна 
доброчесність» 
сертифікат онлайн 
курсу за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
10.05.2020, Проект 
сприяння академічній 
доброчесності в 
Україні (SAIUP), 
Американські Ради з 
міжнародної освіти 4 
год.
7. Платформа масових 
відкритих онлайн-



курсів Prometheus від 
12.05.2020 Сертифікат 
онлайн навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Протидія та 
попередження 
боулінгу (цькуванню) 
в закладах освіти» 80 
год.
8. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 02201 від  
15.05.2020, сертифікат 
лікаря-учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення , 
Полтава 20 год.
9. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3686-20 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год., з них 15 год. – 
інклюзивні 
компетентності
10. Громадська 
організація АРМЕД, 
ДЗ «ДМА МОЗ 
України» сертифікат 
№ 555/1575, диплом 
№ 555/1365 від  
21.05.2020, 
Сертифікат учасника 
VІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
внутрішньої 
медицини», Дніпро 23 
год., 9  год.
11. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 01654 від 
25.09.2020, 
сертифікат лікаря-



учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Ужгород  13 год.
12. Центр розвитку 
медсестринства МОЗ 
України сертифікат 
від 11.12.2020 про 
участь у 
всеукраїнськму 
онлайн-форумі «Рік 
медсестринства в 
Україні 2020» 8 год.   
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Піц Л.О. 
Автоматизація, 
телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології в 
медсестринстві / Л.О. 
Піц, Є.С. Стефанюк, 
Г.П. Савчук // 
Інноваційні технології 
в роботі медичної 
сестри: Матеріали 
науково-практичної 
конференції. – 
Полтава, 2015. – С. 66-
71.
2. Піц Л.О. Значення 
навчально-
методичного 
забезпечення при 
викладанні 
медсестринських 
дисциплін: тези  /  
Є.С. Стефанюк, Л.О. 
Піц, О.І. Скорейко  //   
Всеукраїнська ХІV 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Сучасні підходи до 
вищої медичної 
освітив Україні»:– 
Тернопіль, 2018. – С. 
281-282.
3. Пиц Л.О. Качество 
жизни больных 
хроническим 
панкреатитом,  
сочетанным с 
ожирением и 
сахарным диабетом 
типа 2 / Е.В. 
Ферфецкая, Л.О. Пиц 
// Журнал 
«Гастроэнтерология 
Санкт Петербурга». – 
2018. - №3. – С. 66-71.      
4. Піц Л.О. Вплив 
дисліпідемії на 
показники 
пероксидного 
окислення ліпідів у 
хворих на хронічний 
панкреатит, 
поєднаний з 
ожирінням // К.В.  
Ферфецька, Л.О. Піц, 
Н.Д. Кравчук, Ю.Є. 
Бабій, Є.С. Стефанюк 
/ MEDICINE UNDER 



THE MODERN 
CONDITIONS OF 
INTEGRATION 
DEVELOPMENT OF 
EUROPEAN 
COUNTRIES. 
International Scientific 
Conference. – LUBLIN, 
Republic of Poland. – 
10-11 May, 2019. – P. 
199-202. 
5. Піц Л.О. Робочий 
зошит – дидактичний 
засіб формування 
професійних 
компетенцій //С.С. 
Сапункова, Л.О. Піц, 
Є.С. Стефанюк/ 
Матеріали Обласного 
он-лайн семінару 
«Компетентнісний 
підхід в організації 
практичної підготовки 
студентів  медичних 
коледжів. З досвіду 
роботи». – Чернівці 
2019. – с. 81-84.
6. Сапункова С.С., Піц 
Л. О., Сапунков О.Д.,. 
Стефанюк Є.С, 
Маковійчук О. М., 
Гутніцька А.Ф., 
Ферфецька К.В. 
Навчально-
методичний посібник 
«Медична та 
соціальна 
реабілітація. –  К.: 
ВСВ «Медицина», 
2018р. – 280 с. 
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І.Закінчила 
Чернівецький 
державний медичний 
інстритут, 1990 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом РВ № 759555 
«Терапія», 1991 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплома РВ 759555 від 
25.01.2021, змішана 
форма, «Психолого-
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
фахових медичних 
коледжів 78 год
2. Навчальна 
платформа 
Professional 
medicaleducation та 
Асоціація медичних 
сестер України, 
сертифікат учасника 
майстер-класу циклу 
професійного 
навчання у медицині 
та фармації 
«Українська школа 
медсестринства»  № 
137, від 17.01.2020, 
Київ 7 год.  



3. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 0099 від 6.02.2020, 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Чернівці 8 год.
4. Платформа 
Центрально-
Європейської Академії 
Навчань та 
Сертифікації (CEASC) 
ГО "Асоціація 
проектних менеджерів 
України", сертифікат  
№ 014520 від 
25.02.2020 
Сертифікат учасника 
онлайн-марафона 
«Проектний підхід та 
міжсекторна 
співпраця діяльності 
сучасного закладу 
освіти, ОТГ та АРР»,  
Київ 30 год.
5. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 00387 від 
10.04.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Херсон 15 год.
6. Проект EdEra 
«Академічна 
доброчесність» 
сертифікат онлайн 
курсу за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
10.05.2020, Проект 
сприяння академічній 
доброчесності в 
Україні (SAIUP), 
Американські Ради з 
міжнародної освіти 4 
год.
7. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus від 
12.05.2020 Сертифікат 
онлайн навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Протидія та 
попередження 
боулінгу (цькуванню) 
в закладах освіти» 80 
год.
8. ТОВ «Мистецтво 



лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 02201 від  
15.05.2020, сертифікат 
лікаря-учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення , 
Полтава 20 год.
9. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3686-20 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год., з них 15 год. – 
інклюзивні 
компетентності
10. Громадська 
організація АРМЕД, 
ДЗ «ДМА МОЗ 
України» сертифікат 
№ 555/1575, диплом 
№ 555/1365 від  
21.05.2020, 
Сертифікат учасника 
VІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
внутрішньої 
медицини», Дніпро 23 
год., 9  год.
11. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 01654 від 
25.09.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Ужгород  13 год.
12. Центр розвитку 



медсестринства МОЗ 
України сертифікат 
від 11.12.2020 про 
участь у 
всеукраїнськму 
онлайн-форумі «Рік 
медсестринства в 
Україні 2020» 8 год.   
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Піц Л.О. 
Автоматизація, 
телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології в 
медсестринстві / Л.О. 
Піц, Є.С. Стефанюк, 
Г.П. Савчук // 
Інноваційні технології 
в роботі медичної 
сестри: Матеріали 
науково-практичної 
конференції. – 
Полтава, 2015. – С. 66-
71.
2. Піц Л.О. Значення 
навчально-
методичного 
забезпечення при 
викладанні 
медсестринських 
дисциплін: тези  /  
Є.С. Стефанюк, Л.О. 
Піц, О.І. Скорейко  //   
Всеукраїнська ХІV 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Сучасні підходи до 
вищої медичної 
освітив Україні»:– 
Тернопіль, 2018. – С. 
281-282.
3. Пиц Л.О. Качество 
жизни больных 
хроническим 
панкреатитом,  
сочетанным с 
ожирением и 
сахарным диабетом 
типа 2 / Е.В. 
Ферфецкая, Л.О. Пиц 
// Журнал 
«Гастроэнтерология 
Санкт Петербурга». – 
2018. - №3. – С. 66-71.      
4. Піц Л.О. Вплив 
дисліпідемії на 
показники 
пероксидного 
окислення ліпідів у 
хворих на хронічний 
панкреатит, 
поєднаний з 
ожирінням // К.В.  
Ферфецька, Л.О. Піц, 
Н.Д. Кравчук, Ю.Є. 
Бабій, Є.С. Стефанюк 
/ MEDICINE UNDER 
THE MODERN 
CONDITIONS OF 
INTEGRATION 
DEVELOPMENT OF 
EUROPEAN 
COUNTRIES. 
International Scientific 
Conference. – LUBLIN, 
Republic of Poland. – 
10-11 May, 2019. – P. 
199-202. 
5. Піц Л.О. Робочий 



зошит – дидактичний 
засіб формування 
професійних 
компетенцій //С.С. 
Сапункова, Л.О. Піц, 
Є.С. Стефанюк/ 
Матеріали Обласного 
он-лайн семінару 
«Компетентнісний 
підхід в організації 
практичної підготовки 
студентів  медичних 
коледжів. З досвіду 
роботи». – Чернівці 
2019. – с. 81-84.
6. Сапункова С.С., Піц 
Л. О., Сапунков О.Д.,. 
Стефанюк Є.С, 
Маковійчук О. М., 
Гутніцька А.Ф., 
Ферфецька К.В. 
Навчально-
методичний посібник 
«Медична та 
соціальна 
реабілітація. –  К.: 
ВСВ «Медицина», 
2018р. – 280 с. 

228061 Брезицька 
Надія 
Василівна

Викладач 
англійської 
мови, 
голова 
циклової 
комісії, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
природничо-

наукової 
підготовки

17 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням

І. Закінчила 
Чернівецький 
державний 
університет, 1994 р., 
спеціальність 
«Англійська мова», 
вчитель англійської 
мови, диплом 
спеціаліста ДCK № 
000413.
ІІ. Підвищення 
кваліфікації –
1. Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
реєстраційний номер 
№ 2271-19 від 
11.10.2019 р.
2. ТОВ «На Урок» 
(ЄДРПОУ № 
41991148), Свідоцтво 
№ В370-1565984, 
навчання  за 
Програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
04.11.2020: вебінар, 
дистанційна форма, 
«Використання 
онлайн-тестів під час 
дистанційного 
навчання» 2 год
3. ТОВ «На Урок» 
(ЄДРПОУ № 
41991148), Свідоцтво 
№ В362-1565984, 
навчання  за 
Програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
30.10.2020: вебінар, 
дистанційна форма, 
«Як зацікавити та 
мотивувати учнів у 
вивченні іноземної 
мови»  2 год
4. ТОВ «На Урок» 
(ЄДРПОУ № 



41991148), Свідоцтво 
№ В362-1565984, 
навчання  за 
Програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
21.10.2020: вебінар, 
дистанційна форма, « 
7 активностей для 
розвитку говоріння на 
уроках англійської 
мови, що майже не 
потребують 
підготовки»   2 год
5. ТОВ «На Урок» 
(ЄДРПОУ № 
41991148), Свідоцтво 
№ В366-1565984, 
навчання  за 
Програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
21.10.2020: вебінар, 
дистанційна форма, 
«Активізація та 
зосередження уваги 
учнів покоління Z» 2 
год
6. ТОВ «На Урок» 
(ЄДРПОУ № 
41991148), Свідоцтво 
№ В381-1565984, 
навчання  за 
Програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
18.11.2020: вебінар, 
дистанційна форма, 
«Формування навичок 
майбутнього на уроках 
іноземної мови»  2 год
7. ТОВ «На Урок» 
(ЄДРПОУ № 
41991148), Свідоцтво 
№ К38-1565984, 
навчання  за 
Програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
21.11.2020: вебінар, 
дистанційна форма, 
«Підвищення 
кваліфікації вчителів: 
через самоосвіту до 
професійного 
зростання»  10 год
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Брезицька Н.В. 
Актуальні проблеми 
навчання іноземним 
мовам у немовних 
ВНЗ //Т.В. Пижівська, 
Н.В. Брезицька/ 
Науково-практична 
конференція 
«Теоретичні та 
практичні аспекти 
розвитку педагогічної 
освіти в Україні». – 
Київ 2019. – с. 41-45
2. Брезицька Н.В. 
Методичні 
рекомендації з 
самостійної 
позааудиторної 
роботи з англійської 
мови для студентів 
спеціалізації 
«Лікувальна справа», 
«Сестринська справа». 



– Чернівці 2015. – с. 
50

47221 Гордієнко 
Ірина 
Костянтинів
на

Викладач 
фармаколо
гії та 
медичної 
рецептури, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
природничо-

наукової 
підготовки

20 Медичне та 
фармацевтичн
е 
товарознавство

І. Закінчила 
Саратовський  
державний медичний 
інститут, 1985 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом МВ № 
190438; 
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
Національний 
медичний університет  
1. Національний 
медичний університет 
ім. О.О.Богомольця, 
посвідчення № 706 
фармакологія та 
медична рецептура, 
30.06.2017 р. «Сучасна 
методика навчання на 
основі 
компетентнісною 
підтримкою у вищій 
освіті. Фармакологія 
та медична 
рецептура»
2.ВДНЗ "Українська 
медична 
стоматологічна 
академія" сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації у 
науково-практичній 
конференції з 
міжнародною участю, 
дистанційна форма 
"Сучасні аспекти 
вільнорадикальної 
патології в 
експериментальній та 
клінічній медицині" -
12 год.
ІІІ. Професійна 
активність:
1.Гордієнко В.В Вплив 
унітіолу на функцію 
нирок у тварин 
різного віку на тлі 
водного 
навантаження /В.В. 
Гордієнко, Р.Б. 
Косуба, І.К. 
Гордієнко// 
Іnternational scientific 
and practical 
conference «Prospects 
for the evelopment of 
medicine in eu 
countries and Ukraine» 
(Republic of Poland 
December 21-22 2018). 
- Poland, 2018. – с. 127-
129 
2. Гордієнко І.К. 
Перебудова 
циркадіанних 
біоритмів функції 
нирок – маркер 
нефротоксичності 
свинцю /В.В. 
Гордієнко, Р.Б. 
Косуба, О.О. 
Перепелиця, І.К. 
Гордієнко, О.М. 
Коровенкова// 
Іnternational scientific 
and practical 
conference «Prospects 
for the evelopment of 



medicine in eu 
countries and 
Ukraine». (Republic of 
Poland September 27-
28 2019). - Poland, 
2019. – с. 187-189

67769 Попович 
Ганна 
Борисівна

Завідувач 
медичного 
відділення 
№ 1, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 060603, 

виданий 
01.07.2010

18 Менеджмент 
та лідерство в 
медсестринстві

І. Закінчила 
Буковинську державну 
медичну академію, 
2000 р., спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар, диплом 
спеціаліста РН № 
12890486; сертифікат 
№ 1199 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Терапія», 2001 р.
ІІ. Кандидат 
медичних наук, 2010 
р., спеціальність 
14.03.04 Патологічна 
фізіологія, диплом ДК 
№ 060603.
ІІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплома РН 12890486 
від 06.02.2020 р., 
змішана форма, 
«Психолого-
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
ЗВО» (для директорів, 
заступників 
директорів, 
методистів, 
завідувачів медичних 
коледжів) – 78 год
2. Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
реєстраційний номер 
№ 3697-20 від 
27.05.2020 р. 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год
3. ГО 
«PROMETHEUS» 
(ЄДРПОУ № 
39598867). 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
11.11.2020: онлайн-
курс, дистанційна 
форма, 
«Коронавірусна 
інфекція: факти проти 
паніки» - 8 год
4. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Свідоцтво 



JA802355 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
17.11.2020: вебінар, 
дистанційна форма, 
«Формування 
емоційної стійкості 
педагога в процесі 
підготовки до нового 
навчального року» - 2 
год
5. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967) Сертифікат 
IJ586744 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
17.11.2020: вебінар, 
дистанційна форма 
«Рефлексивне 
оцінювання в 
освітньому процесі як 
ресурс особистісного 
розвитку» - 2 год
6. ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційного 
забезпечення 
студентів» (ЄДРПОУ 
№ 40911391), 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації № 
78645362577 від 
21.11.2020, 
7. Всеукраїнська 
наукова онлайн 
конференція, вебінар, 
дистанційна форма 
«Змішаний та 
дистанційний 
формати навчання. 
Онлайн безпека», 
«Цифрові інструменти 
для дистанційного 
навчання» -15 год
ІV. Професійна 
активність:
1. Інформатизація 
освітнього процесу у 
Чернівецькому 
медичному коледжі 
БДМУ / Т. І. Бойчук, 
Г.Б. Попович // 
Молодший медичний 
спеціаліст – 2018: 
тенденції в освіті, 
перспективи у 
майбутній професії, 
стан у сучасному 
суспільстві: VІІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
Інтернет-
конференція, 15 січня 
– 2 березня 2018 р.: 
тези доповіді. – Суми, 
2018. – С. 54-57.
2. 
Постменопаузальний 
синдром: причини, 
фактори ризику та 
вплив на життя жінок 
середнього та 
похилого віку / Г. Б. 
Попович, О. М. 
Прижбило, І. Р. 
Добинда // Нове у 



медицині сучасного 
світу: Збірник 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 23-24 
листопада, 2018 р.: 
тези доповіді. – Львів, 
2018. – С. 24-28.
3. 
Постменопаузальний 
синдром: причини, 
фактори ризику та 
вплив на життя жінок 
середнього та 
похилого віку / Г. Б. 
Попович, О. М. 
Прижбило, І. Р. 
Добинда // 
Концептуальні 
напрями розвитку 
наукових знань: 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 24-25 
листопада 2018 р.: 
тези доповіді. – Київ, 
2018. – С. 14-17.
4. Роль знання 
симптомів синдрому 
«малих ознак раку» та 
паранеопластичного 
синдрому медичними 
спеціалістами різних 
галузей медицини / Г. 
Б. Попович, Г. П. 
Савчук, І. Р. Добинда. 
М. В. Попович // 
Вітчизняна та світова 
медицина в умовах 
сучасності: Збірник 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 11-12 
січня, 2019 р.: тези 
доповіді. – Дніпро, 
2019. – С. 50-55.
5. Роль знання 
симптомів синдрому 
«малих ознак раку» та 
паранеопластичного 
синдрому медичними 
спеціалістами різних 
галузей медицини / Г. 
Б. Попович, Г. П. 
Савчук, І. Р. Добинда, 
М. В. Попович // 
Вітчизняна та світова 
медицина в умовах 
сучасності: Збірник 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 11-12 
січня, 2019 р.: тези 
доповіді. – Дніпро, 
2019. – С. 50-55.
6. Сучасні підходи до 
проведення 
диференційної 
діагностики 
хронічного запалення 
жовчного міхура та 
HELLP-синдрому у 
вагітних з пізніми 
гестозами / Г. Б. 
Попович, Г. П. Савчук, 
Т. П. Бичек, О. Т. 
Собко, І. Р. Добинда // 



Медична наука та 
практика на 
сучасному 
історичному етапі: 
Збірник матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 3-4 
травня, 2019 р.: тези 
доповіді. – Київ, 2019. 
– С. 39-44.
7. Г.Б.Попович, 
Т.І.Бойчук, Н.М. 
Піцула Особливості 
розвитку печінково-
ниркової дисфункції 
внаслідок гострого 
розповсюдженого 
перитоніту, який 
виник на тлі раку 
товстої кишки в 
експерименті 
/Клінічна та 
експериментальна 
патологія. – 2020. – Т. 
19, № 1 (71). – С. 24-29

230095 Гутніцька 
Аделіна 
Францівна

Викладач 
медсестрин
ства у 
внутрішній 
медицині,м
едичної та 
соціальної 
реабілітації
, Основне 
місце 
роботи

Цикл 
професійної та 

практичної 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

19 Медична та 
соціальна 
реабілітація

акінчила Буковинську 
державну медичну 
академію, 1999 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом РН № 
11037242 сертифікат 
№ 1015 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Терапія», 2000 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1.Національна 
медична академія 
післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика, 
посвідчення про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації № 8382 
до диплому № РН 
11037242 від 
23.06.2020р. ТУ 
«Фізична і 
реабілітаційна 
медицина в клінічній 
практиці», Київ 78 
год. 
2.Навчальна 
платформа 
Professional 
medicaleducation та 
Асоціація медичних 
сестер України, 
сертифікат учасника 
майстер-класу циклу 
професійного 
навчання у медицині 
та фармації 
«Українська школа 
медсестринства» № 
133, від 17.01.2020, 
Київ 7 год. 
3.ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 0108 від 6.02.2020, 
«Мистецтво 
лікування», 



післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Чернівці 8 год.
4. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 00471 від 
10.04.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Херсон 15 год.
5.ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 00742 від 
15.05.2020, сертифікат 
лікаря-учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Полтава 20 год.
6.Чернівецька обласна 
рада КЗ «Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3672-20 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год., з них15 год. – 
інклюзивні 
компетентності 
7. Національна 
медична академія 
післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика, 
ТОВ «Група компаній 
мед експерт», 
сертифікат № 216 від 
03.06. 2020 про участь 
в онлайн –семінарі 
«Мультидисциплінар
ний підхід в практиці 
лікаря першої лінії в 



умовах пандемії 
Україна-Молдова-
Білорусь», Київ 4 год.
8.Українська асоціація 
метаболічної 
медицини, сертифікат 
№ 3353 від 03.07.2020 
про участь в онлайн – 
конференції 
«Метаболічний 
синдром – від 
концепції до 
реалізації», Київ 4 год.
9 Національний 
медичний університет 
ім.О.О. Богомольця, 
Національна медична 
академія 
післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика, 
сертифікат № 00730 
від 09.07.2020 про 
участь в 
міжнародному онлайн 
- симпозіумі для 
лікарів 
«Міждисциплінарні 
дискусії», Київ 6 год.
10 ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 00551 від 
25.09.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Ужгород 13 год.
11 Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини сертифікат 
№ 00756 від 2.10.2020 
сертифікат учасника 
Міжнародної онлайн 
конференції 
«Інфекційний 
контроль. Від 
вакцинації до 
лікування» 6 год. 
12 ТОВ «Академія 
цифрового розвитку» 
сертифікат № ВК-0111 
від16.10.2020, 
сертифікат участі у 
вебінарі «Онлайн 
інструменти для 
створення освітніх 
вебквестів» 2 год. 
13. Центр розвитку 
медсестринства МОЗ 
України сертифікат 
від 11.12.2020 про 
участь у 
всеукраїнськму 
онлайн-форумі «Рік 
медсестринства в 
Україні 2020» 8 год. 
14. Харківська 
медична академія 



післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому РН 11037242 
від 25.01.2021 
Тематичне 
удосконалення 
дистанційно 
«Психолого – 
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
фахових медичних 
коледжів», Харків 78 
год.
ІІІ. Професійна 
активність:
1.Гутніцька А.Ф. 
Навчальні 
інструктивні 
матеріали як 
необхідна складова 
реалізації 
компетентнісного 
підходу у підготовці 
майбутніх медичних 
сестер  // А.Ф. 
Гутніцька, О.І. 
Скорейко, А.М. 
Мигалатюк / 
Матеріали Обласного 
он-лайн семінару 
«Компетентнісний 
підхід в організації 
практичної підготовки 
студентів  медичних 
коледжів. З досвіду 
роботи». – Чернівці 
2019. – с. 81-84.
2. Гутніцька А.Ф. 
Клінічне мислення, 
його формування у 
майбутніх лікарів 
вищих навчальних 
медичних вузів // В.Г. 
Остапчук, О.І. 
Скорейко, А.Ф. 
Гутніцька / Матеріали 
навчально-
методичної 
конференції 
«Актуальні питання 
вищої медичної та 
фармацевтичної 
освіти: досвід, 
проблеми, інновації та 
сучасні технології».- 
Чернівці 2019.- с. 548-
549.
3. Гутніцька А.Ф. 
Фізична реабілітація 
як комплекс 
лікувальних заходів : 
монографія / М.М. 
Радько фон Шульц, 
І.І. Ілюк, Є.С. 
Стефанюк, А.Ф. 
Гутніцька, В.А. Гумен-
Радько фон Шульц, 
О.К. Прокопчук, О.В. 
Прокопчук. – Чернівці 
: видавництво  
Буковинського 
державного 
медичного 
університету,  2016. – 
202 с.
4. Гутніцька А.Ф. 
Медична та соціальна 



реабілітація : 
навчально-
методичний посібник 
для закладів вищої 
освіти / С.С. 
Сапункова, Л.О. Піц, 
А.Ф. Гутніцька, Є.С. 
Стефанюк, О.М. 
Маковійчук, О.Д. 
Сапунков, К.В. 
Ферфецька.  –  Київ : 
ВСВ «Медицина», 
2018. – 280 с.

230118 Сапункова 
Світлана 
Степанівна

Викладач 
медсестрин
ства у 
внутрішній 
медицині, 
медичної та 
соціальної 
реабілітації
, Основне 
місце 
роботи

Цикл 
професійної та 

практичної 
підготовки

14 Медична та 
соціальна 
реабілітація

Закінчила 
Чернівецький 
державний медичний 
інстритут, 1988 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом ТВ № 844266 
сертифікат № 825 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Ультразвукова 
діагностика», 2003 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації –
1. НМАПО ім.  
Шупика м. Київ. ТУ 
«Фізична та 
реабілітаційна 
медицина в клінічній 
практиці» 
посвідчення № 8381 
від 09.06. 20 по 
23.06.20, 78 год
2. Навчальна 
платформа 
Professional 
medicaleducation та 
Асоціація медичних 
сестер України, 
сертифікат учасника 
майстер-класу циклу 
професійного 
навчання у медицині 
та фармації 
«Українська школа 
медсестринства»  № 
136, від 17.01.2020, 
Київ 7 год.  
3. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 1611 від 6.02.2020, 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Чернівці 8 год.
4. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№01848 від 
10.04.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 



«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Херсон 15 год.
5. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 02493 від 14-
15.05.2020, сертифікат 
лікаря-учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення , 
Полтава 20 год.
6. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, Сертифікат 
№01845, від 25. 09. 
2020 сертифікат 
лікаря-учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення  м. 
Ужгород 13 год.
7. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год., з них 15 год. – 
інклюзивні 
компетентності
8. ТОВ «Академія 
цифрового розвитку»,  
сертифікат № B-
003396 від 01.06.2020, 
Сертифікат учасника 
вебінару циклу 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Використання 
GOOGLE MEET в 



освітній діяльності» 2 
год. (0,07 кредитів 
ЕСТS) 
9. Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини сертифікат  
№ 0093 від 2.10.2020 
сертифікат учасника 
Міжнародної онлайн 
конференції 
«Інфекційний 
контроль. Від 
вакцинації до 
лікування» 6 год. 
10. ТОВ «Академія 
цифрового розвитку» 
сертифікат №ВК-0159 
від 16.10.2020, 
сертифікат участі у 
вебінарі «Онлайн 
інструменти для 
створення освітніх 
вебквестів» 2 год. 
11. Центр розвитку 
медсестринства МОЗ 
України сертифікат 
від 11.12.2020 про 
участь у 
всеукраїнськму 
онлайн-форумі «Рік 
медсестринства в 
Україні 2020» 8 год.   
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Сапункова С.С. Роль 
інформаційних 
технологій в 
медсестринській 
діяльності //С.С. 
Сапункова, Н.І. 
Прунчак/ Матеріали 
науково-практичної 
конференції 
«Інноваційні 
технології в роботі 
медичної сестри». – 
Полтава 2015. – с. 23-
27 
2. Савка О.М. Шляхи 
розвитку особистих 
рис медичної сестри 
на етапі 
допрофесійної 
підготовки //О.М. 
Савка, С.С. 
Сапункова/ Збірник 
наукових праць (за 
матеріалами XVI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції від 30-31 
травня 2018) 
«Актуальні питання, 
проблеми та 
перспективи розвитку 
гуманітарного знання 
у сучасному 
інформаційному 
просторі: 
національний та 
інтернаціональний 
аспекти». – Канада-
Сербія-Азербайджан-
Польща-Україна 2018. 
- с. 108-111
  3. Сапункова С.С. 
навчально-
методичний посібник 
для закладів вищої 
освіти «Медична та 



соціальна 
реабілітація» освіти // 
Л. О. Піц, А. Ф. 
Гутніцька, Є. С. 
Стефанюк, О. М. 
Маковійчук, О. Д. 
Сапунков, К .В. 
Ферфецька.  –  Київ : 
ВСВ «Медицина», 
2018. – 280 с.
  4. Sapunkova S.S.,  
TYMPANIC CAVITY 
STRUCTURE OF THE 
HUMAN FETUSES 
NINE MONTHS OF 
THE 
DEVELOPMENT// 
Sapunkov O.D., 
Kosakovskiy A.L., 
Sapunkova S.S., 
Bogdanova L.O./ 
German Science 
Herald, N 2/2018 рр. 
39-41
  5. Sapunkova S.S.,  
EVOLUTION OF THE 
LOWER WALL OF 
TYMPANIC CAVITY IN 
THE EARLY PERIOD 
OF ONTOGENESIS// 
Sapunkov O.D., 
Kosakovskiy A.L., 
Sapunkova S.S., 
Bogdanova L.O./ 
German Science 
Herald, N 3/2019 рр. 
16-19
   6. Сапункова С.С.  
«Эмпатия – одна из 
составляющих 
эмоционального 
интеллекта 
медицинского 
работника»// С.С 
Сапункова, О.М. 
Савка, О.Д. Сапунков/ 
VІ Международная 
научно-практическая 
конференція 
«ПОСТДИП-2018» 
Современные 
технологии 
образования взрослых 
(выпуск 7) Гродно 
ГрГУ им. Я. Купалы 
2018г. Беларусь
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Закінчила 
Буковинський 
державний медичний 
університет, 2010 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом РН № 
39352811 сертифікат 
№ 3777 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Акушерство і 
гінекологія», 2018 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
ВДНЗ «Буковинський 
державний медичний 
університет», 
посвідчення про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації від 
01.10.2018, 
стажування – 30 год



1. Освітня платформа 
для лікарів Healthhub, 
Сертифікат 
301ДО704132020 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
30.04.2020: науково-
практичний 
симпозіум з онлайн-
трансляцією в режимі 
реального часу, 
«Діабетична 
ретинопатія при ЦД 2-
го типу: 
мультидисциплінарни
й підхід до 
діагностики та 
лікування» 8 год
2. Дистанційно-
освітній проект 
«Територія жіночого 
здоров’я, веб-
платформа www. 
healthspace.com.ua, 
Сертифікат 
716ДО406292020 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
30.06.2020: 
професійний розвиток 
за дистанційною 
формою навчання з 
використанням 
електронних 
навчальних ресурсів, 
«Від прегравідарної 
підготовки до 
здорової гестації», 
«Порушення 
менструального циклу 
та контрацепція», 
«Оптимізація 
управління 
менопазуальними 
розладами», 
«Вульвовагінальні 
інфекції та 
цервікальна 
патологія»  40 год
3. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
ІР836405 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
01.09.2020, 
дистанційна форма, 
«Організація 
інклюзивного 
середовища в закладі 
освіти»  30 год
4. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
YG922657 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
21.10.2020, вебінар, 
дистанційна форма, 
«Домашні завдання та 
уроки онлайн – нові 
цифрові інструменти 
для ефективного 
управління 
навчанням»  2 год



5. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
ZU191511 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
21.10.2020, вебінар, 
дистанційна форма, 
«Надання першої 
медичної допомоги в 
закладах освіти. 
Інструктаж для 
педагогів»  2 год
6. ГО «Українська 
асоціація лікарів 
амбулаторної 
медицини», 
Сертифікат 41880207 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
21.10.2020: науково-
практичний семінар, 
дистанційна форма, 
«Сучасні досягнення в 
практиці лікаря 
сімейної медицини. 
Сесія №10»  8 год
7. Національна 
медична академія 
післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, 
ТОВ «Група компаній 
МЕД ЕКСПЕРТ», 
Сертифікат №489 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
16.11.2020: фахова 
школа, дистанційна 
форма, «Діагностика 
та ведення пацієнтів з 
Covid-19»   1 год
8. Національна 
медична академія 
післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, 
«Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини», 
Сертифікат 00542 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
27.11.2020: онлайн 
конференція для 
лікарів, «Мистецтво 
лікування: 
Інфекційний 
контроль. Від 
вакцинації до 
лікування»  8 год 
9. Національна 
медична академія 
післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, 
«Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини», 
Сертифікат №04588 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
22.01.2021: 



Всеукраїнська 
науково-практична 
онлайн конференція 
для лікарів, 
«Мистецтво 
лікування. 
Післядипломний курс 
післядипломного 
вдосконалення»  16 
год
10. ГО Українська 
асоціація лікарів 
амбулаторної 
медицини, Сертифікат 
№42190254 навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
23.01.2021: науково-
практичний семінар, 
«Клінічні випадки в 
практиці лікаря 
онколога. Сесія №1» 
3,7 год
11. ГО Українська 
асоціація 
метаболічної 
медицини, Сертифікат 
№9846 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
26.01.2021: онлайн 
конференція, 
«Сходинки до 
здоров’я: алгоритми 
лікування 
постковідного 
синдрому 
спеціалістами різного 
профілю»  4 год
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Добинда І. Р. Роль 
знання симптомів 
синдрому «малих 
ознак раку» та 
паранеопластичного 
синдрому медичними 
спеціалістами різних 
галузей медицини // 
І. Р. Добинда / Зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Пріоритетні напрями 
вирішення актуальних 
проблем медицини» 
(Дніпро, 08-09 
вересня 2017): тези 
доповіді. – Дніпро, 
2017. – с. 85-90
2. Добинда І. Р. Роль 
проектних технологій 
у процесі навчання 
студентів вищих 
медичних навчальних 
закладів // І. Р. 
Добинда / Зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Наука та 
перспективи» (Київ, 
29-30 вересня 2017): 
тези доповіді. – Київ, 
2017. - науковий 
журнал «Альманах 
науки». - №6, 2017. – 
с. 31-36



3. Добинда І. Р. Роль 
проектних технологій 
у процесі навчання 
студентів вищих 
медичних навчальних 
закладів //  Зб. 
матеріалів V 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Інноваційна 
діяльність та 
дослідно-
експериментальна 
робота в сучасній 
освіті» (Чернівці, 20 
жовтня, 2017): очна 
участь у секційному 
засіданні. – Чернівці, 
2017. – с. 135-137
4. Добинда І. Р. Роль 
знання симптомів 
синдрому «малих 
ознак раку» та 
паранеопластичного 
синдрому медичними 
спеціалістами різних 
галузей медицини // 
І. Р. Добинда / Зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
сучасної медицини : 
наукові дискусії» 
(Львів, 27-28 жовтня, 
2017): тези доповіді. – 
Львів, 2017. – с. 27-32
5. Добинда І. Р.  Роль 
знання симптомів 
синдрому «малих 
ознак раку» та 
паранеопластичного 
синдрому медичними 
спеціалістами різних 
галузей медицини // 
І. Р. Добинда / Зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Охорона 
та захист здоров'я 
людини в умовах 
сьогодення» (Київ, 03-
04 листопада, 2017): 
тези доповіді. – Київ, 
2017. – с. 80-85
6. Добинда І. Р. Роль 
проектних технологій 
у процесі навчання 
студентів вищих 
медичних навчальних 
закладів // І. Р. 
Добинда / Зб. 
матеріалів ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Лабіринти 
реальності» 
(Монреаль-
Сєвєродонецьк, 30-31 
жовтня, 2017): тези 
доповіді. - Монреаль-
Сєвєродонецьк, 2017. 
– с. 77-80
7. Добинда І. Р. Роль 
проектних технологій 
у процесі навчання 
студентів вищих 



медичних навчальних 
закладів // VIRTUS. - 
№16, 2017, с. 65-69
8. Добинда І. Р. 
Синдром «малих 
ознак раку» як 
передумова успішного 
лікування 
онкологічних 
пацієнтів // І. Р. 
Добинда / Зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
наукові дослідження 
представників 
медичної науки – 
прогрес медицини 
майбутнього» (06-07 
квітня, 2018): тези 
конференції. – Київ, 
2018. – с. 98-101
9. Добинда І. Р. Роль 
знання симптомів 
синдрому «малих 
ознак раку» та 
паранеопластичного 
синдрому медичними 
спеціалістами різних 
галузей медицини // 
І. Р. Добинда / Зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Ключові 
питання наукових 
досліджень у сфері 
медицини у ХХІ 
столітті» (Одеса, 20-21 
квітня, 2018): тези 
конференції. – Одеса, 
2018. – с. 60-64
10. Добинда І. Р. 
Синдром «малих 
ознак раку» як 
передумова успішного 
лікування 
онкологічних 
пацієнтів // І. Р. 
Добинда / Зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Медична наука та 
практика в умовах 
сучасних 
трансформаційних 
процесів» (Львів, 27-
28 квітня, 2018): тези 
конференції. – Львів, 
2018. – с. 53-58
11. Добинда І. Р. 
Синдром «малих 
ознак раку» як 
передумова успішного 
лікування 
онкологічних 
пацієнтів // І. Р. 
Добинда / Зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми та стан 
розвитку медичної 
науки та практики в 
Україні» (Дніпро, 08-
09 червня, 2018): тези 
конференції. – 



Дніпро, 2018. – с. 88-
94
12. Добинда І. Р. 
Вплив акушерських 
кровотеч на 
демографічну 
ситуацію в Україні // 
О. М. Прижбило, І. Р. 
Добинда / Зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Медичні 
та фармацевтичні 
науки: аналіз 
сучасності та прогноз 
майбутнього» 
(Дніпро, 09-10 
листопада, 2018): тези 
конференції. – 
Дніпро, 2018. – с. 72-
77
13. Добинда І. Р. 
Постменопаузальний 
синдром: причини, 
фактори ризику та 
вплив на життя жінок 
середнього та 
похилого віку // Г. Б. 
Попович, О. М. 
Прижбило, І. Р. 
Добинда / Зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Нове у 
медицині сучасного 
світу» (Львів, 23-24 
листопада, 2018): тези 
конференції. – Львів, 
2018. – с. 24-28
14. Добинда І. Р. 
Постменопаузальний 
синдром: причини, 
фактори ризику та 
вплив на життя жінок 
середнього та 
похилого віку // Г. Б. 
Попович, О. М. 
Прижбило, І. Р. 
Добинда / Зб. 
матеріалів науково-
практичної 
конференції 
«Концептуальні 
напрями розвитку 
наукових знань» 
(Київ, 24-25 
листопада, 2018): тези 
конференції. – Київ, 
2018. – с. 14-17
15. Добинда І. Р. 
Постменопаузальний 
синдром: Причини, 
фактори ризиу та 
вплив на життя жінок 
середнього та 
похилого віку // Г. Б. 
Попович, О. М. 
Прижбило, І. Р. 
Добинда / Зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
тенденції у медичних 
та фармацевтичних 
науках» (Київ, 30 
листопада-01 грудня, 
2018): тези доповіді. – 
Київ, 2018. – с. 28-33



16. Добинда І. Р. 
Епідеміологічні 
особливості 
лептоспірозу на 
території України та 
на території 
Чернівецької області 
за 2012-2017 рр. // Г. 
П. Савчук, Кошелєва 
Н. В., І. Р. Добинда / 
Зб. матеріалів ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Наука та 
майбутнє» (Київ, 29-
30 листопада, 2018): 
тези доповіді. – Київ, 
2018. – с. 38-41
17. Добинда І. Р. Роль 
синдрому «малих 
ознак раку» в ранній 
діагностиці 
злоякісних процесів 
шийки матки // Ю. В. 
Васюк, О. М. 
Прижбило, І. Р. 
Добинда / Зб. 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Перспективи 
розвитку медицини в 
країнах ЄС та Україні» 
(Вроцлавек, Польща, 
21-22 грудня, 2018): 
тези конференції. – 
Вроцлавек, Польща, 
2018. – с. 123-126
18. Добинда І. Р. 
Кореляція частоти 
передчасних пологів 
та захворювань ЛОР-
органів у 
прегравідарному 
періоді та під час 
вагітності // І. Р. 
Добинда / Зб. 
матеріалів VII 
Міжнародного 
медико-
фармацевтичного 
конгресу студентів та 
молодих вчених 
ВІМСО 2020 
(Чернівці, 07-08 
квітня, 2020): тези 
доповіді. – Чернівці, 
2020. – с. 31
19. Добинда І. Р. 
Диференційна 
діагностика клінічних 
проявів та причин 
розвитку задишки в 
умовах епідемії Covid-
19 // І. Р. Добинда, Л. 
В. Герман, О. І. 
Горохов / Зб. 
матеріалів Науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Медсестринство 
Буковини: сьогодення 
і перспективи» 
(Чернівці, 24 
листопада, 2020): усна 
доповідь. – Чернівці, 
2020. – с. 47-52
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підготовки

Буковинський 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

державний медичний 
університет, 2010 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом РН № 
39454522 сертифікат 
№ 3565 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Неврологія», 2012 р.   
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Буковинський 
державний медичний 
університет.№ 38090 
від 24.12.2020, 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації , 
дистанційна форма 
навчання «Актуальні 
питання гематології в 
клінічній практиці» - 
78 годин
2. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3696-20 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Піцула Н.М. 
Місцева роль 
інтерлейкіну-1В у 
розвитку хронічного 
запалення глоткового 
та піднебінних 
мигдаликів у дітей 
//І.К. Морар, Ю.А. 
Бодяка, Н.М. Піцула/ 
Український науково-
медичний журнал (Т. 
XV, №2 (56),Ч.1, 
2016). – Чернівці 2016.  
2. Піцула Н.М 
Особливості 
діагностики 
навчального процесу в 
сучасних умовах. 
Контроль якості 
навчання. //О.Й. 
Хомко, Р.І. Сидорчук, 
Ф.В. Кузик, П.І. 
Піддубна, НМ. 
Піцула/ Матеріали 
конференції 
Всеукраїнська 
науково-методична 
інтернет-конференція, 
присвячена Дню 
заснування 
навчального закладу 



(15 жовтня 2017 
Черкаси). – Черкаси 
2017.
3. Піцула Н.М. Стан 
проблеми ішемічного 
інсульту у осіб 
молодого віку // В.В. 
Підлісна, Н.М. Піцула 
/ Збірник матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (3-4 
травня 2019 Київ). – 
Київ 2019. – с. 52-55
4. Піцула Н.М. 
Сучасний погляд на 
проведення 
диференційної 
діагностики 
цереброваскулярних 
захворювань на фоні 
цукрового діабету ІІ 
типу методами 
нейровізуалізації 
//В.В. Підлісна, Н.М. 
Піцула/  
Південноукраїнський 
медичний науковий 
журнал  (№23 
червень 2019 Одеса 
2019). – Одеса 2019. – 
с. 56-58
5. Піцула Н.М. 
Клінічні особливості 
ураження стовбуру 
головного мозку та 
черепних нервів /І.І. 
Кричун, Н.М. Піцула, 
І.Я. Кричун. – 
Чернівці: видавництво 
Буковинського 
державного 
медичного 
університету, 2016. – 
190 с.
ІV. Практична робота:
Лікар Чернівецька 
обласна психіатрична 
лікарня 2010-2012 р.; 
2013-2015 р.; ОКНП 
МКЛ № 3 «Міський 
інсультний центр» 
2020-2021 р. – 5 років 
стажу практикуючого 
лікаря

110978 Стефанюк 
Євгенія 
Сергіївна

Викладач 
внутрішньо
ї медицини, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
професійної та 

практичної 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

19 Медсестринств
о в сімейній 
медицині

І. Закінчила 
Буковинську державну 
медичну академію, 
1999 р., спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом РН № 
11037418 сертифікат 
№ 1021 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Терапія», 2000 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Національний 
медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення № ДП 
18237, від 31.01.2019 р 
про ПК «Науково-
педагогічних 
(педагогічних) 
працівників ВНЗ».
2. Навчальна 
платформа 



Professional 
medicaleducation та 
Асоціація медичних 
сестер України, 
сертифікат учасника 
майстер-класу циклу 
професійного 
навчання у медицині 
та фармації 
«Українська школа 
медсестринства»  № 
134, від 17.01.2020, 
Київ 7 год.  
3. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 0103   від 
6.02.2020, 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Чернівці 8 год.
4. Платформа 
Центрально-
Європейської Академії 
Навчань та 
Сертифікації (CEASC) 
ГО "Асоціація 
проектних менеджерів 
України", сертифікат  
№ 0314.20 від 
25.02.2020 
Сертифікат учасника 
онлайн-марафона 
«Проектний підхід та 
міжсекторна 
співпраця діяльності 
сучасного закладу 
освіти, ОТГ та АРР»,  
Київ 30 год.
5. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 00470 від 
10.04.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Херсон 15 год.
6. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 02712 від 14-
15.05.2020, сертифікат 
лікаря-учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 



«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення , 
Полтава 20 год.
7. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3704-20 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год., з них15 год. – 
інклюзивні 
компетентності
8. Громадська 
організація АРМЕД, 
ДЗ «ДМА МОЗ 
України» сертифікат 
№ 555/1575, диплом 
№ 555/1575 від  
21.05.2020, 
Сертифікат учасника 
VІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
внутрішньої 
медицини», Дніпро 23 
год., 9  год.
9. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, сертифікат 
№ 02000 від 
25.09.2020, 
сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
Ужгород  13 год.
10. Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини сертифікат 
№ 02037 від 2.10.2020 
сертифікат учасника 
Міжнародної онлайн 
конференції 
«Інфекційний 
контроль. Від 
вакцинації до 
лікування» 6 год. 
11. Центр розвитку 
медсестринства МОЗ 



України сертифікат 
від 11.12.2020 про 
участь у 
всеукраїнськму 
онлайн-форумі «Рік 
медсестринства в 
Україні 2020» 8 год.   
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Стефанюк Є.С. 
Клінічні прояви 
хронічного 
панкреатиту у хворих 
зі стеатозом 
підшлункової залози. 
К.В.  Ферфецька, Л.О. 
Піц, Є.С. 
Стефанюк.«Science 
and practice: 
implementation to 
modern society» 
Proceedings of the 1st 
International Scientific 
and Practical 
Conference (December 
6-8, 2019). Peal Press 
Ltd., Manchester, Great 
Britain, 2019. P. 88-93.
2. Стефанюк Е.С. 
Цифровые технологии 
обучения – 
неотъемлемая часть 
образовательного 
процесса в медицине. 
К. В. Ферфецкая, Л. О. 
Пиц, Е. С. Стефанюк, 
В. В. Никитюк. 
Университет – 
территория 
опережающего 
развития : сб. науч. 
ст., посвящ. 80-летию 
ГрГУ им. Янки 
Купалы / ГрГУ им. 
Янки Купалы ; 
редкол.: Ю. Я. 
Романовский (гл. ред.) 
[и др.]. Гродно : ГрГУ, 
2020. С. 338-340.
3. Стефанюк Е.С. 
Актуальность 
дистанционного 
обучения в 
образовательном 
процессе К. В. 
Ферфецкая, В. В. 
Никитюк, Л. О. Пиц, 
Е. С. Стефанюк. VII 
Международная 
научно-практическая 
заочная интернет-
конференция 
«ПОСТДИП–2020: 
Современные 
технологии 
образования 
взрослых» / ГрГУ им. 
Янки Купалы Гродно : 
ГрГУ, 2020. С. 

112480 Кузик 
Фрозіна 
Василівна

Директор 
коледжу, 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

Диплом 
кандидата наук 

ДK 017216, 
виданий 

15.01.2003

23 Клінічне 
медсестринств
о в 
інфектології

І. Закінчила 
Чернівецький 
державний медичний 
інститут, 1993 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар,  диплом 
спеціаліста КК 017437; 
сертифікат № 279 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Терапія», 1996 р.



ІІ. Кандидат 
медичних наук, 2003 
р., спеціальність 
14.01.02 «Внутрішні 
хвороби», диплом ДК 
№ 017216.
ІІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому № КК 017437 
від 06.02.2020 р. 
«Психолого-
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
ЗВО», (для 
директорів, 
заступників 
директорів, 
методистів, 
завідувачів медичних 
коледжів) – 78 год
2. Департамент освіти 
і науки Чернівецької 
ОДА, ДВНЗ ЧІФК, 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
25.06.2020: науково-
практична 
конференція, секційне 
онлайн-засідання, 
дистанційна форма 
«Інтеграція 
особистісно 
орієнтованого підходу 
в систему 
компетентнісної 
освіти»: «Дистанційне 
навчання: досягнення 
та проблеми» - 8 год
3. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
KJ 725900 навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
17.11.2020: науково-
практичний семінар, 
дистанційна форма, 
«Атестація педагогів в 
умовах оновленого 
змісту освіти» 2 год
4. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
IW 404702 навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
17.11.2020: науково-
практичний семінар, 
дистанційна форма, 
«Якісне навчання 
лідерству в закладі 
фахової передвищої 
освіти в контексті їх 
реформування» 2 год
5. ІV. Професійна 
активність:
1.Кузик Ф.В. 
Використання у 
навчальному процесі 



стандартів роботи 
медичної сестри – 
запорука якісної 
підготовки 
майбутнього фахівця 
//Ф.В, Кузик, Г.П. 
Попович, Т.І, Бойчук/ 
Матеріали науково-
практичної 
конференції 
«Інноваційні 
технології в роботі 
медичної сестри». - 
Полтава 2015. – с.40-
44
2.Кузик Ф.В. 
Застосування 
інтерактивних методів 
навчання при 
вивченні дисципліни 
«Основи 
медсестринства» // 
З.В. Кузик, Н.І. 
Прунчак/ Матеріали 
Регіональної науково-
практичної 
конференції 
«Особистісно 
орієнтоване навчання 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 
майбутніх молодших 
медичних». – 
Чернівці, 2015. – с. 78-
80
3.Кузик Ф.В. 
Залучення батьків до 
освітнього процесу// 
З.В. Кузик, О.Ф. 
Кулик/ Матеріали 
Регіональної науково-
практичної 
конференції 
«Особистісно 
орієнтоване навчання 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 
майбутніх молодших 
медичних». – 
Чернівці, 2015. – с. 83-
85
4.Піддубна П. І. 
Контроль якості 
навчання та 
особливості 
діагностики 
навчального процесу в 
сучасних умовах / Р. І.  
Сидорчук, О. Й. 
Хомко, З. В.  Кузик,  
Ю. О. Пелепець, Д. М. 
Бешега, П. І.  
Піддубна// «GENEVA 
THEORETICAL AND 
PRACTICAL FORUM 
OF FREE TOPICS» the 
28th  of December 
2015, Geneva 
(Switzerland) – С. 235-
241.
5.Кузик Ф.В. 
Застосування 
технологій 
інтерактивного 
навчання, як засіб 
реалізації особистісно 
орієнтованого 
навчання / Р. І. 
Сидорчук, О. Й. 



Хомко, З. В. Кузик, Ю. 
О. Пелепець, П. І. 
Піддубна, Д. М. 
Бешега  // «THE 
UNITI OF SCIENCE». -  
Vienna, Austria. -  
November, 2015 – С. 
89-91 . 
6.Піддубна П.І. 
Сучасні проблеми та 
перспективи 
паліативної допомоги 
на різних етапах 
підготовки медичних 
фахівців / Р. 
І.Сидорчук, О. Й. 
Хомко, З. В. Кузик, 
Ю.О. Пелепець, П.І. 
Піддубна // «THE 
UNITI OF SCIENCE», 
Vienna, Austria, 
November, 2015 – С. 
114-116. 
7.Кузик Ф.В. Alma 
mater //Ф.В. Кузик, 
О.С. Стрижаковська, 
В.В. Никитюк, Л.П. 
Українець/ VIII 
Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет-конференція 
Молодший медичний 
спеціаліст – 2018: 
тенденції в освіті, 
перспективи у 
майбутній професії, 
стан у сучасному 
суспільстві- Суми 
2018. - с. 477-480
8.Кузик Ф.В. 
Особливості 
духовного та 
психологічного 
супроводу учасників 
АТО та їх родин //О.Т. 
Танасійчук, Ф.В. 
Кузик, І.О. 
Вишньовський, І.В. 
Марчук/ Збірник 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
суспільно-
гуманітарних наук та 
історії медицини»(11-
12 жовтня 2018р.). – 
Чернівці 2018. 
9.Кузик Ф.В. 
Майбутніх молодших 
спеціалістів у процесі 
практичної підготовки 
студентів на 
практичних заняттях з 
хірургії //О.Й. Хомко, 
Р.І. Сидорчук, Ф.В. 
Кузик, П.І. Піддубна, 
Т.А. Лесик, І.Д. 
Негрук/ Матеріали 
конференції 
Всеукраїнська 
науково-методична 
інтернет-конференція, 
присвячена Дню 
заснування 
навчального закладу 
(15 жовтня 2017 року). 
– Черкаси 2017. – с. 
360-363 
10.Кузик Ф.В. 



Фармакотерапія 
хворих на хронічний 
панкреатит із 
супутньою ішемічною 
хворобою серця //Д.О. 
Гончарюк, Т.М. 
Хритич, З.В. Кузик/  
Український науково-
практичний журнал 
Буковинський 
медичний вісник. – 
Чернівці 2019. – с. 
106-111
11.Кузик Ф.В. Оцінка 
підготовки студентів 
випускних курсів з 
медсестринства в 
сімейній медицині 
//З.В. Кузик, Н.І. 
Прунчак, Н.В. 
Кошелєва/ Журнал 
медсестринство. – 
Тернопіль 2019.- с. 34-
36
12.Кузик Ф.В. 
Післяопераційні 
ризики у осіб 
похилого та старечого 
віку та їх 
профілактика віку // 
Ф.В. Кузик, В.І. 
Вишньовський, Н.В. 
Кошелєва, І.В. 
Марчук/ Науковий 
журнал Медичний 
форум №17 (17) 2019. 
– Львів 2019. – с. 30-
32
13.Кузик Ф.В. 
Особливості 
прогнозування 
післяопераційного 
ризику серцево-
судинних ускладнень 
у осіб похилого віку // 
Ф.В. Кузик, В.І. 
Вишньовський, Н.В. 
Кошелєва, І.В. 
Марчук/  
Південноукраїнський 
медичний науковий 
журнал  (№23 
червень 2019 Одеса 
2019). – Одеса 2019. – 
с. 45-47
14.Кузик Ф.В. 
Семантична деривація 
як один із способів 
номінації в ділянці 
буковинських 
діалектів назв хвороб 
//О.С. Стрижаковська, 
Ф.В. Кузик, Т.І. 
Бойчук/ Матеріали 
науково-практичної 
конференції 
«Гуманітарний аспект 
підготовки молодших 
спеціалістів у 
контексті сучасних 
процесів 
реформування освіти 
в Україні» (24 січня 
2019р). – Чернівці 
2019. - с. 108-113
15.Кузик Ф.В. Основні 
патогенетичні ланки 
та базові підходи в 
терапії травматичного 
шоку //Ф.В. Кузик, 
Т.І. Бойчук, Н.О. 



Федоришина Ю.О. 
Пелепець, А.В. 
Рибарчук/ Збірник 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною в 
міжнародною участю 
«Екстрена  медична 
допомога в 
надзвичайних 
умовах» IV 
Міжнародний 
зимовий чемпіонат 
бригад екстреної 
медичної допомоги 
«Кременецьке 
медичне ралі - 201» 
(20-24 лютого 2019). – 
Тернопіль-Кременець 
2019. – с. 11-14 
16.Кузик Ф.В. 
Особливості перебігу 
та вибір тактики 
ведення інфекцій 
сечових шляхів у 
пацієнтів похилого та 
старечого віку //Ф.В. 
Кузик, І.О. 
Вишньовський, Н.В. 
Кошелєва, І.В. 
Марчук/ Збірник тез 
наукових робіт 
науково-практичної 
конференції «Світова 
медицина: сучасні 
тенденції та фактори 
розвитку» (25-26 
січня 2019 р. Львів). – 
Львів 2019. – с. 39-44
17.Кузик Ф.В. 
Навчальний фільм як 
інтерактивний засіб 
навчання // В.В. 
Никитюк. Ф.В. Кузик, 
Ж.Д. Дригибко, Л.М. 
Авдіковська/ 
Матеріали  IV 
Регіональної науково-
практичної 
конференції Сучасні 
педагогічні технології 
та інноваційні 
методики навчання в 
підготовці молодших 
спеціалістів: 
методологія, теорія, 
досвід проблеми (27 
лютого   2019 року 
Чернівці). – Чернівці 
2019. - с. 60-64
18.Кузик Ф.В. 
Особливості перебігу 
гострого апендициту у 
осіб похилого та 
старечого віку //Ф.В. 
Кузик, І.О. 
Вишньовський, Н.В. 
Кошелєва, І.В. 
Марчук/ Збірник 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (3-4 
травня 2019 Київ). – 
Київ 2019. - с. 52-55
19.Кузик Ф.В. Healthy 
lifestyle student youth 
//M.M Andriyets, F.V. 
Kyzuk, I. Smoliak, I. 
Buhai, M. Kozak, Y. 



Kozak/ Natural Science 
Readings absracts book 
(May 30-31, 
Bratislava)/ - Bratislava 
2019/ - c. 90-93
20. Кузик Ф.В. 
Traumatic shock // 
P.M. Amelin, A.S. 
Aleksandrova, F.V. 
Kyzuk / Natural Science 
Readings absracts book 
(May 28-30, 
Bratislava)/ - Bratislava 
2020/ - c. 45-46

232358 Дригибко 
Жанна 
Дмитрівна

Голова 
циклової 
комісії 
вузьких 
дисциплін,
викладач 
інфектологі
ї та 
епідеміолог
ії, Основне 
місце 
роботи

Цикл 
професійної та 

практичної 
підготовки

19 Клінічне 
медсестринств
о в 
інфектології

Закінчила 
Чернівецький 
державний медичний 
інстритут, 1993 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом КК № 017416 
сертифікат № 162 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Інфекційні 
хвороби», 1995 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1.Тернопільський 
державний медичний 
університет ім. 
І.Я.Горбачевського 
МОЗ України, 
посвідчення СЕ № 12, 
«Педагогічна 
майстерність та 
сучасні аспекти 
викладання 
медсестринства в 
інфекційній клініці», 
16.02.2018 р.
2.Чернівецька обласна 
рада  КЗ «Інститут 
післядипломної  
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про  
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3675-20 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації,  
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні  
компетентності» - 30 
годин
3. ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини  Сертифікат  
навчання № 1770 за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
6.02.2020: науково-
практична 
конференція Очна 
форма навчання 
«Мистецтво 
лікування. 
Післядипломний курс 



професійного 
вдосконалення» - 8 
годин
4.  ТОВ «Мистецтво 
лікування» ТОВ 
«Євромедікс» 
Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини  Сертифікат  
навчання № 03529  за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
22.01.2021: науково-
практична 
конференція 
Дистанційна форма 
навчання «Мистецтво 
лікування. 
Післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення» -16 
годин
ІІІ. Професійна 
активність:
1.Дригибко Ж.Д.  
Шляхи візуалізації 
навчальної 
інформації,  
спрямованої на 
розвиток наочно-
образного мислення в 
студентів з вузьких 
дисциплін 
терапевтичного 
профілю //Кулик 
А.О., Несен Н.А., 
Никитюк В.В. / Зб. 
Матеріалів VІІІ-ої 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції  
«Молодший 
медичний спеціаліст – 
2018: тенденції в 
освіті, перспективи у 
майбутній професії, 
стан у сучасному 
суспільстві.», - Суми,  
2018., - с.71.
2.Дригибко Ж.Д.  
Епідеміологічні 
особливості 
лептоспірозу по 
Чернівецькій області 
за 2012-2017 роки //  
Добинда І.Р., 
Дригибко Ж.Д. /Зб. 
Матеріалів 
міжнародної наукової 
конференції « Сучасні 
епідеміологічні 
виклики в концепції  
˝Єдине здоров’я˝ » - 
Тернопіль, 2018
3.Дригибко Ж. Д. 
Використання 
міждисциплінарних 
зв’язків та 
інтегрованого 
навчання в процесі 
викладання 
«Медсестринства в 
інфектології» 
/Ф.В.Кузик,  
Ж.Д.Дригибко //Вища 
освіта в 
медсестринстві: 
проблеми і 
перспективи, 2015 р.: 



тези доповіді. –
Житомир, 2015,-с. 71-
72
4.Дригибко Ж.Д. 
Сучасні підходи  до 
організації 
позааудиторної 
самостійної роботи 
студентів //Ж.Д. 
Дригибко, 
В.В.Никитюк, С.В. 
Никитюк, Г.П. 
Савчук/ сб. матеріалів 
обласного он-лайн 
семінару 
«Компетентнісний 
підхід в організації 
практичної підготовки 
студентів медичних 
коледжів. З досвіду 
роботи» (Чернівці, 17 
січня 2019 р.) / 
Чернівецький 
медичний коледж 
БДМУ.- Чернівці, 
2019. – С.38-42
5. Дригибко Ж.Д. 
Навчальний фільм як 
інтерактивний засіб 
навчання // В.В. 
Никитюк, Ф.В.Кузик, 
Ж.Д. Дригибко, Л.М. 
Авдіковська/ сб. 
матеріалів 
Іvрегіональної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
педагогічні технології 
та інноваційні 
методики навчання в 
підготовці молодших 
спеціалістів: 
методологія, теорія, 
досвід, проблеми» 
(Чернівці, 27 лютого 
2019 р.)/ 
Чернівецький коледж 
дизайну та економіки. 
Чернівці, 2019. – С.59-
65

232361 Денисенко 
Олександр 
Васильович

Викладач 
інфектологі
ї та 
епідеміолог
ії,, Основне 
місце 
роботи

Цикл 
професійної та 

практичної 
підготовки

35 Клінічне 
медсестринств
о в 
інфектології

І. Закінчив 
Чернівецький 
державний медичний 
інстритут, 1983 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
диплом ІВ-1 № 
126380. «Терапія», 
1984 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації –
1. Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення до 
диплому про 
проходженнч 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому ИВ-І 126380 
дистанційна форма, 
«Психолого-
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
фахових медичних 
коледжів»  78 год.
2. Чернівецька 
обласна рада КЗ 



«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідотсво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3674-20 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників сучасного 
освітнього процесу та 
інклюзівні 
компетентності» - 30 
год (з них 15 год. - 
інклюзивні 
компетентності). 
3. Міністерство 
охорони здоров’я 
України ГО «Академія 
розвитку медичної 
освіти» ВГО 
«Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини». 
Сертифікакт навчання 
за програмою 
післядипломного 
курсу професійного 
вдосконалення № 
1183 від 06.02.2020, 
всеукраїнська 
науково-практична 
конференція для 
лікарів «Мистецтво 
лікування», очна 
форма - 8 год.
4. Міністерство 
охорони здоров’я 
України ГО «Академія 
розвитку медичної 
освіти» ВГО 
«Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини» 
Сертифікакт навчання 
за програмою 
післядипломного 
курсу професійного 
вдосконалення № 
1183 від 06.02.2020, 
тренінг-програма 
(практичні навички з 
профілактики, 
скринінгу, 
діагностики та 
лікування хронічних 
неінфекційних 
захворювань) очна 
форма -15 балів. 
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Денисенко О.І. 
Актуальність 
викладання 
регіональних 
особливостей 
дерматологічних 
проявів ВІЛ/СНІДу 
при підготовці 
медичних фахівців / 
Денисенко О.І., 



Перепічка М.П., 
Денисенко О.В. // 
Матеріали ХІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
якості медичної 
освіти», м. Тернопіль, 
12-13 травня, 2016 р. 
Тернопіль, 2016.: тези 
доповіді.  Том.2. С. 
103-104. 
2. Денисенко О.І. 
Актуальні питання 
викладання теми 
«ВІЛ-інфекція/ 
СНІД» студентам 
спеціальності 
«Сестринська справа» 
/ О.І. Денисенко, М.П. 
Перепічка, О.В. 
Денисенко // 
Актуальні питання 
вищої медичної та 
фармацевтичної 
освіти: досвід, 
проблеми, інновації та 
сучасні технології: 
матеріали навчально-
методичної 
конференції (20 
квітня 2016 р.).: тези 
доповіді. – Чернівці, 
2016. – С.82-83.
3. Денисенко О.І. 
Актуальність 
висвітлення сучасних 
особливостей перебігу 
корости при 
викладанні 
дерматовенерології 
студентам 
спеціальності 
«Сестринська справа» 
/ О.І. Денисенко, М.П. 
Перепічка, М.Ю. 
Гаєвська, О.В. 
Денисенко // 
Актуальні питання 
вищої медичної та 
фармацевтичної 
освіти: досвід, 
проблеми, інновації та 
сучасні технології: 
матер. навчально-
методичної 
конференції 
(Чернівці, 19 квіт. 2017 
р.).: тези доповіді. – 
Чернівці, 2017. – С. 76-
77.
4. Денисенко О.І. 
Актуальність 
вивчення 
дерматологічних 
проявів вірусних 
гепатитів на різних 
етапах підготовки 
медичних фахівців / 
О. І. Денисенко, М. П. 
Перепічка, О. В. 
Денисенко //Матер. 
XIV Всеукраїнської 
науково-практичної 
конф. з міжнародною 
участю, присвяченої 
60-річчю ТДМУ 
«Сучасні підходи до 
вищої медичної освіти 



в Україні» (Тернопіль, 
18–19 травня 2017 р.).: 
тези доповіді. – 
Тернопіль, 2017. – Т. 
2. – С. 44. 
5. Денисенко О.І. 
Коморбідна ВІЛ-
інфекція та СНІД як 
обтяжуючий чинник 
перебігу 
дерматологічної 
патології / Денисенко 
О.І., Майкан І.Я., 
Денисенко О.В. // 
Сучасні методи 
діагностики та 
лікування 
коморбідної патології 
в 
дерматовенерологічні
й практиці на 
принципах доказової 
медицини : матеріали 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
(Чернівці, 01-02 
червня 2017 р.).: тези 
доповіді. – Чернівці, 
2017. – С. 70-72. 
6. Денисенко О.І. 
Актуальність розгляду 
дерматологічних 
проявів загальних 
інфекційних 
захворювань на різних 
етапах підготовки 
медичних фахівців 
/О.І. Денисенко, Н.Б. 
Бродовська, М.В. 
Сторожук, О.В. 
Денисенко // 
Актуальні питання 
вищої медичної та 
фармацевтичної 
освіти: досвід, 
проблеми, інновації та 
сучасні технології: 
матеріали навчально-
методичної 
конференції (18 квітня 
2018 р.).: тези 
доповіді. – Чернівці, 
2018. – С.346-347. 
7. Денисенко О.І. 
Актуальність 
висвітлення 
принципів та методів 
профілактики при 
викладанні 
інфекційних шкірних 
захворювань 
студентам 
спеціальності 
«Сестринська справа» 
/ Денисенко О.І., 
Перепічка М.П., 
Денисенко О.В., 
Волошина Н.О. // 
Превентивна 
медицина: реалії та 
перспективи: тези 
доповідей науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
(18-19 жовтня 2018 
р.).: тези доповіді. – 
Чернівці, 2018. – С. 
77-78.  
8. Денисенко О.І. 



Правові аспекти 
викладання теми 
«ВІЛ-інфекція/СНІД» 
студентам 
спеціальності 
«Сестринська справа» 
/ О.В. Денисенко, 
М.П. Перепічка, 
О.І.Денисенко, Н.Б. 
Бродовська // 
Актуальні питання 
вищої медичної та 
фармацевтичної 
освіти: досвід, 
проблеми, інновації  
та сучасні технології: 
матеріали навчально-
методичної 
конференції 
(Чернівці, 17 квітня 
2019 р.).: тези 
доповіді. – Чернівці, 
2019. – С. 72-73. 
9. Денисенко О.І. 
Сучасні тенденції 
захворюваності та 
епідеміології сифілісу 
в Чернівецькій 
області. / Денисенко 
О.І., Бойко В.В., 
Перепічка М.П., 
Басиста О.Л., 
Денисенко О.В., 
Гнідан М.С. // Журнал 
дерматовенерології та 
косметології 
ім.М.О.Торсуєва. – 
2019. - № 1(41). – С. 
47-52. 

83476 Березовська 
Ніна 
Орестівна

Викладач 
англійської 
мови, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

Диплом 
бакалавра, 

Чернівецький 
національний 

університет 
імені Юрія 

Федьковича, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

030508 
Філологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Чернівецький 
національний 

університет 
імені Юрія 

Федьковича, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська)

13 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням

І. Закінчила 
Чернівецький 
національний 
університет ім. Ю. 
Федьковича, 2006 р., 
спеціальність «Мова 
та література» 
(англійська), диплом 
спеціаліста РН 
29866976; 
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
1249-20 від 
06.03.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, очна 
форма «Нові 
професійні цінності, 
ролі і завдання 
сучасного учителя 
іноземних мов Нової 
української школи» - 
30 год 
2. ГО «Прометеус» 
(ЄДРПОУ № 
39598867), ІД номер 
2de2a396fob404882ec8
7ab52fd7145, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від  



02.12.2020, 
дистанційна форма 
«Критичне мислення 
для освітян» - 30 год
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Babukh N.V., 
Beresovska N.O., 
Heorhitse I. I. Student’s 
personality formation 
means and methods at 
ukrainain literature 
lessons/ «Virtus : 
Scientific Journal» / 
April #43, 2020. – p. 
186-189 
2. Андрієш Т.Ю. 
Березовська Н.О. 
Формування 
іншомовної 
комунікативної 
компетенції студентів-
медиків методами 
інтерактивного 
навчання / 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Modern 
Science and Practice»  
(4-5 May 2020, Varna, 
Bulgaria) . – Bulgaria 
2020. – с. 71-75
3. Березовська Н.О., 
Пижівська Т.В.  
Збірник розмовних і 
граматичних тем та 
завдань з навчальної 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів ІI курсу 
«Speech and Grammar 
in Use for the 2nd year 
students»  - Чернівці, 
2020. – 108 с. 

228144 Божко Ірина 
Георгіївна

Викладач 
географії, 
громадянсь
кої освіти: 
економіки, 
соціології, 
економіки 
охорони 
здоров"я.М
аркетингу 
медичних 
послуг ; 
основи, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
гуманітарної та 

соціально-
економічної 
підготовки

22 Економіка 
охорони 
здоров’я. 
Маркетинг 
медичних 
послуг

І. Закінчила 
Чернівецький ордена 
Трудового Червоного 
Прапора державний 
університет, 1983 р., 
спеціальність 
«Економіка праці», 
диплом спеціаліста 
ИВ-І № 094912.
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Чернівецька 
обласна рада, Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
Реєстраційний № 120 
від 01.02.2019, 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації з 14 січня 
по 1 лютого 2019, очна 
форма, «Психолого-
педагогічна  та фахова 
підготовка» 108 год.
2. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів 
«PROMETHEUS» 
(ЄДРПОУ № 
39598867), 
Сертифікат навчання 
за програмою 



підвищення 
кваліфікації від 
03.04.2020, 
дистанційна форма, 
«Критичне мислення 
для освітян» 30 год.
3. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів 
«PROMETHEUS» 
(ЄДРПОУ № 
39598867), 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
15.04.2020, 
дистанційна форма, 
«Навчаймось вчитись: 
Потужні розумові 
інструменти для 
опанування складних 
предметів» 30 год.
4. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів 
«PROMETHEUS» 
(ЄДРПОУ № 
39598867), 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
02.05.2020, 
дистанційна форма, 
«Коронавірусна 
інфекція: факти проти 
паніки» 8 год.
5. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів 
«PROMETHEUS» 
(ЄДРПОУ № 
39598867), 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
05.09.2020, 
дистанційна форма, 
«Медіаграмотність 
для освітян» 60 год.
6. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
FA075407 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від  
16.09.2020, вебінар, 
дистанційна форма, 
«Якісне навчання 
лідерству в закладі 
фахової передвищої 
освіти в контексті її 
реформування» 2 год.
7. ТОВ «Академія 
цифрового розвитку» 
(ідентифікаційний 
код юридичної особи 
43109490 код КВЕД 
85.59), Сертифікат ВК-
0004 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від  
16.10.2020, вебінар, 
дистанційна форма, 
«Онлайн-інструменти 
для створення освітніх 
вебквестів» 2 год.



8. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів 
«PROMETHEUS» 
(ЄДРПОУ № 
39598867), 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
12.02.2021, 
дистанційна форма, 
«Наука про навчання: 
Що має знати кожен 
вчитель? Teachers 
College 
(Колумбійський 
університет, США)» 
20 год.
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Значення ігрових 
методів навчання у 
формуванні 
особистості студента. 
Географічний квест � 
засіб активізації 
студентів при 
вивченні географії. 
Інформаційний 
збірник «Фахова 
майстерність» (З 
досвіду роботи 
викладачів географії 
ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації 
Чернівецької області). 
– Чернівці, 2017. -96 с.
2. Метод проектів, як 
метод формування 
самостійної творчої 
особистості 
майбутнього фахівця. 
Інформаційний 
збірник «Фахова 
майстерність» (З 
досвіду роботи 
викладачів географії 
ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації 
Чернівецької області). 
– Чернівці, 2017. -96 с.

228050 Стоян 
Олександра 
Василівна

Помічник 
директора з 
кадрової 
роботи, 
викладач 
біологічної 
хімії, 
медичної 
біології, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
природничо-

наукової 
підготовки

Диплом 
бакалавра, 

Чернівецький 
національний 

університет 
імені Юрія 

Федьковича, 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

6.040102 
біологія, 
Диплом 
магістра, 

Чернівецький 
національний 

університет 
імені Юрія 

Федьковича, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
магістра, 

Чернівецький 
національний 

1 Медична хімія 
та клінічні 
біохімічні 
дослідження

І. Закінчила 
Чернівецький 
національний 
університет ім. Юрія 
Федьковича, 2018 р., 
спеціальність 
«Біологія», освітня 
програма «Біохімія та 
лабораторна 
діагностика» диплом 
магістра М18 
№174195.
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ 
№02125697 
Реєстраційний № 
3705-20 від 
27.05.2020, навчання 



університет 
імені Юрія 

Федьковича, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
091 Біологія

за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма, 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» 30 
год
2. Громадська 
організація 
“ЕДЮКЕЙШНАЛ 
ЕРА” (ЄДРПОУ № 
40379160), Сертифікат 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
24.05.2020: онлайн-
курс, дистанційна 
форма, «Академічна 
доброчесність» 4 год
3. ГО «ПРОМЕТЕУС» 
(ЄДРПОУ № 
39598867), 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
08.09.2020: онлайн-
курс, дистанційна 
форма, «Наука про 
навчання: Що має 
знати кожен 
вчитель?» 20 год
4. ГО «ПРОМЕТЕУС» 
(ЄДРПОУ № 
39598867), 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
08.09.2020: онлайн-
курс, дистанційна 
форма, 
«Медіаграмотність 
для освітян» 60 год
5. ГО «ПРОМЕТЕУС» 
(ЄДРПОУ № 
39598867), 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
11.09.2020: онлайн-
курс, дистанційна 
форма, 
«Медіаграмотність: 
практичні навички» 
30 год
6. ГО «ПРОМЕТЕУС» 
(ЄДРПОУ № 
39598867), 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
13.09.2020: онлайн-
курс, дистанційна 
форма, «Критичне 
мислення для 
освітян» 30 год
ІІІ. Професійна 
активність:
О.В. Стоян. Моральна 
культура в загальній 
системі медичної 
освіти як основа 
духовності 
майбутнього медика 



// І.В, Марчук, О.В. 
Стоян / Зб. матеріалів 
Регіональної 
навчально-
методичної 
конференції 
«Особистісно 
орієнтоване навчання 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 
майбутніх молодших 
медичних 
спеціалістів» 
(Чернівці, 16 жовтня 
2015) : тези доповіді. – 
Чернівці, 2015. – 176 с.          

137552 Руснак 
Наталія 
Василівна

Викладач 
мікробіолог
ії та росту і 
розвитку 
людини, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

Диплом 
спеціаліста, 

Буковинський 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

110104 
Педіатрія

7 Мікробіологія Закінчила 
Буковинський 
державний медичний 
університет, 2008 р., 
спеціальність 
«Педіатрія», диплом 
РН № 35071738 
сертифікат № 3194 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Педіатрія», 2010 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплома  РН 35071738 
від 06.02.2020, 
змішана форма, 
«Психолого 
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
ЗВО (для директорів, 
заступників 
директорів, 
методистів, 
завідувачів медичних 
коледжів» -78 год.
2. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3690-20 від 27.05. 
2020, навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год.
3. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція для 
лікарів «Мистецтво 
лікування», 
сертифікат учасника 
№ 01534 від 23.04-
24.04.2020 



р.,Маріуполь, 
дистанційна форма – 
18 год.
4. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція для 
лікарів «Мистецтво 
лікування», 
сертифікат учасника 
№ 0277 від 28.04-
29.04.2020 
р.,Черкаси, 
дистанційна форма – 
20 год.
5. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція для 
лікарів «Мистецтво 
лікування» », 
сертифікат учасника 
№03857  від 14.05-
15.05.2020 
р.,Полтава,дистанційн
а форма – 20 год.
6. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція для 
лікарів «Мистецтво 
лікування», 
сертифікат учасника 
№01695  від 
02.06.2020 
р.,Миколаїв,дистанцій
на форма – 10 год.
7. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція для 
лікарів «Мистецтво 
лікування», 
сертифікат учасника 
№02549  від 11.06. 
2020 р.,Луцьк, 
дистанційна форма – 
10 год.
8. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція для 
лікарів «Мистецтво 
лікування», 
сертифікат учасника 
№02307  від 18-19.06. 
2020 р., Запоріжжя, 
дистанційна форма – 
10 год.
9. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція для 
лікарів «Мистецтво 
лікування»,сертифікат
учасника №02140 від 
30.06 – 01.07.2020 
р.,Одеса,дистанційна 
форма – 15 год.
10. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція для 
лікарів «Мистецтво 
лікування», 
сертифікат учасника 
№00894 від 
23.07.2020 р.,Київ, 
дистанційна форма – 
8 год.
ІІІ. Професійна 
активність:
1.Руснак 
Н.В.,Строкань 
В.І.,Гаврилюк 
М.Д.Шляхи 
формування 
дослідницької 



спрямованості 
майбутнього 
молодшого медичного 
спеціаліста// 
Зб.матеріалів 
Регіональної науково-
практичної 
конференції 
«Особистісно-
орієнтоване навчання 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 
майбутніх молодших 
медичних 
спеціалістів» 
(Чернівці,16.10.2015), 
Чернівці,2015. – ст.98-
99
2.Руснак 
Н.В.,Строкань 
В.І.,Гаврилюк М.Д 
Перспектива 
впровадження 
сучасної концепції 
викладання 
фундаментальних 
дисциплін у медичних 
освітніх 
закладах//ЗБ.матеріа
лів XIV Міжнародної-
науково практичної 
конференції 
»Перспективні 
напрямки наукових 
досліджень» 
(Вінниця,24.11.2017) –
Вінниця, 2017 ст.53-55  
3. Руснак 
Н.В.,Галичанська 
О.М,Іліка 
О.В,Гаврилюк М.Д. 
Великі акушерські 
синдроми:сучасний 
погляд на проблему та 
профілактика їх 
виникнення.// 
Науковий журнал 
«Альманах 
науки»№2/2 (23) 
лютий 2019р.,ст..11-14
4. Руснак 
Н.В.,Галичанська 
О.М,Іліка 
О.В,Гаврилюк М.Д. 
Сучасні уявлення про 
післяпологовий 
ендометрит та тактика 
ведення 
пацієнток.//Зб.матері
алів Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Світова 
медицина:сучасні 
тенденції та фактори 
розвитку»( Львів,25-
26 
січня,2019),Львів,2019 
– ст.8-13
5. Руснак 
Н.В.,Галичанська 
О.М,Іліка 
О.В,Гаврилюк М.Д. 
Особливості біоценозу 
піхви в нормі та при 
бактеріальному 
вагінозі//Збірник тез 
наукових робіт 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 



»Забезпечення 
здоров’я нації та 
здоров’я особистості 
як пріоритетна 
функція 
держави(Одеса,18-19 
січня 
2019р),Одеса,2019 – 
ст.105-110.
6.Руснак 
Н.В.,Галичанська 
О.М,Іліка 
О.В,Гаврилюк М.Д. 
Особливості 
лабораторних 
показників під час 
вагітності на тлі 
фізіологічних змін 
організму жінки// 
Зб.матеріалів  
Міжнародної науково- 
практичної 
конференції» 
Вітчизняна та світова 
медицина в умовах 
сучасності»(Дніпро, 
11-12 січня 2019 
року),Дніпро,2019 – 
ст.6-12

136475 Авдіковська 
Людмила 
Маноліївна

Методист 
коледжу; 
викладач 
української 
мови, 
української 
мови за 
професійни
м 
спрямуванн
ям, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
гуманітарної та 

соціально-
економічної 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Чернівецький 
державний 

університет ім. 
Ю.Федьковича, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

030502 
Українська 

мова і 
література

21 Основи 
педагогіки з 
методикою 
викладання

Закінчила 
Чернівецький 
державний 
університет ім. Юрія 
Федьковича, 1998 р., 
спеціальність 
«Українська мова і 
література», диплом 
РН № 10627690  
кваліфікація філолог, 
викладач.
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області», 
сертифікат  учасника 
майстер-класу 
«Підготовка до ЗНО з 
української мови та 
літератури: ефективні 
технології, традиційні 
теми, нововведення» 
від 28.10.2019 р.  – 2 
год.
2. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації від 
12.11.2019 р., 
дистанційна форма,  
«Критичне мислення 
для освітян»  - 30 год.
3. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697, 
реєстраційний номер 
№  3663-20 від 
27.05.2020 р., 
навчання за 



програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма, 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників сучасного 
освітнього процесу та 
інклюзивні 
компетентності» - 30 
год
4. Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплома №PH 
10627690 від 
25.01.2021, 
дистанційна форма, 
«Психолого-
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
фахових  медичних 
коледжів»  - 78 год
ІІІ. Професійна 
активність:
1.Авдіковська Л.М. 
Особистісно 
орієнтоване навчання 
української мови 
//О.С. Стрижаковська, 
Л.М. Авдіковська/ 
Матеріали 
конференції 
Всеукраїнська 
науково-методична 
інтернет-
конференція(Черкаси, 
15 жовтня 
2017)/Міністерство 
охорони здоров’я 
Черкаська медична 
академія. – Черкаси, 
2017. – с. 60-63 
2.Авдиковская Л.М 
Роль визуализации 
учебной информации 
в развитии образного 
мышления у студентов 
// Л.М. Авдиковская, 
Т.И. Бойчук, В.В. 
Никитюк, Г.П. Савчук 
/ Материалы 
международной 
научной интернет- 
конференции 
ПОСТДИП (Беларусь, 
Гродно, ноябрь, 2018 
р.):тезы выступления. 
– Гродно, Беларусь. – 
2018. – с. 6-9 
3.Авдіковська Л. 
Методи, форми та 
засоби 
громадянського та 
патріотичного 
виховання майбутніх 
медичних спеціалістів 
на заняттях 
української літератури 
в Чернівецькому 
медичному коледжі 
БДМУ // Н. Бабух, І. 
Георгіце / Збірник 
матеріалів Науково-
практичної 
конференції закладів 



вищої освіти 
Чернівецької області 
«Гуманітарний аспект 
підготовки молодших 
спеціалістів у 
контексті сучасних 
процесів 
реформування освіти 
в Україні» - Чернівці, 
2019. – с. 238-241 
4. Авдіковська Л.М. 
Методичні матеріали 
для проведення 
заняття з української 
мови з використанням 
інтерактивних 
технологій на тему 
«Розділові знаки в 
складнопідрядних 
реченнях» / «Освіта 
Буковини», від 30 
вересня 2016 р. – 
Чернівці, 2016– с.3-5
 5.Авдіковська Л.М. 
Навчальний фільм як 
інтерактивний засіб 
навчання // Никитюк 
В.В., Кузик Ф.В., 
Дригибко Ж.Д., 
Авдіковська Л.М. / 
Матеріали IV 
Регіональної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
педагогічні технології 
та інноваційні 
методики навчання в 
підготовці молодших 
спеціалістів: 
методологія, теорія, 
досвід проблеми»» – 
Чернівці, ДВНЗ 
«Чернівецький 
коледж дизайну та 
економіки», 
27.02.2019. – С. 59-
64).
6.Авдіковська Л. 
Формування 
комунікативної 
компетентності на 
заняттях української 
мови за професійним 
спрямуванням за 
допомогою 
інтерактивних методів 
навчання у медичних 
коледжах / О. 
Стрижаковська, Л. 
Авдіковська // 
Матеріали науково-
практичної 
конференції закладів 
вищої освіти 
«Формування базових 
і фахових 
компетентностей 
студентів у закладах 
вищої освіти». – 
Житомир : ПП «Рута», 
2020. – С. 177-180.
7.Авдиковская Л.М. 
Проблемы и пути 
решения организации 
дистанционного 
обучения в системе 
медицинского 
образования / Т.И. 
Бойчук, Л.М. 
Авдиковская, Т.П. 
Груба, С.В. Никитюк / 



Материалы 
международной 
научной интернет- 
конференции 
ПОСТДИП (Беларусь, 
Гродно, октябрь, 2020 
г.): тезы выступления. 
– Гродно, Беларусь. – 
2020.

67769 Попович 
Ганна 
Борисівна

Завідувач 
медичного 
відділення 
№ 1, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 060603, 

виданий 
01.07.2010

18 Патоморфологі
я та 
патофізіологія

І. Закінчила 
Буковинську державну 
медичну академію, 
2000 р., спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар, диплом 
спеціаліста РН № 
12890486; сертифікат 
№ 1199 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Терапія», 2001 р.
ІІ. Кандидат 
медичних наук, 2010 
р., спеціальність 
14.03.04 Патологічна 
фізіологія, диплом ДК 
№ 060603.
ІІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплома РН 12890486 
від 06.02.2020 р., 
змішана форма, 
«Психолого-
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
ЗВО» (для директорів, 
заступників 
директорів, 
методистів, 
завідувачів медичних 
коледжів) – 78 год
2. Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
реєстраційний номер 
№ 3697-20 від 
27.05.2020 р. 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год
3. ГО 
«PROMETHEUS» 
(ЄДРПОУ № 
39598867). 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
11.11.2020: онлайн-
курс, дистанційна 
форма, 
«Коронавірусна 
інфекція: факти проти 
паніки» - 8 год



4. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Свідоцтво 
JA802355 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
17.11.2020: вебінар, 
дистанційна форма, 
«Формування 
емоційної стійкості 
педагога в процесі 
підготовки до нового 
навчального року» - 2 
год
5. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967) Сертифікат 
IJ586744 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
17.11.2020: вебінар, 
дистанційна форма 
«Рефлексивне 
оцінювання в 
освітньому процесі як 
ресурс особистісного 
розвитку» - 2 год
6. ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційного 
забезпечення 
студентів» (ЄДРПОУ 
№ 40911391), 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації № 
78645362577 від 
21.11.2020, 
7. Всеукраїнська 
наукова онлайн 
конференція, вебінар, 
дистанційна форма 
«Змішаний та 
дистанційний 
формати навчання. 
Онлайн безпека», 
«Цифрові інструменти 
для дистанційного 
навчання» -15 год
ІV. Професійна 
активність:
1. Інформатизація 
освітнього процесу у 
Чернівецькому 
медичному коледжі 
БДМУ / Т. І. Бойчук, 
Г.Б. Попович // 
Молодший медичний 
спеціаліст – 2018: 
тенденції в освіті, 
перспективи у 
майбутній професії, 
стан у сучасному 
суспільстві: VІІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
Інтернет-
конференція, 15 січня 
– 2 березня 2018 р.: 
тези доповіді. – Суми, 
2018. – С. 54-57.
2. 
Постменопаузальний 
синдром: причини, 
фактори ризику та 
вплив на життя жінок 
середнього та 
похилого віку / Г. Б. 



Попович, О. М. 
Прижбило, І. Р. 
Добинда // Нове у 
медицині сучасного 
світу: Збірник 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 23-24 
листопада, 2018 р.: 
тези доповіді. – Львів, 
2018. – С. 24-28.
3. 
Постменопаузальний 
синдром: причини, 
фактори ризику та 
вплив на життя жінок 
середнього та 
похилого віку / Г. Б. 
Попович, О. М. 
Прижбило, І. Р. 
Добинда // 
Концептуальні 
напрями розвитку 
наукових знань: 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 24-25 
листопада 2018 р.: 
тези доповіді. – Київ, 
2018. – С. 14-17.
4. Роль знання 
симптомів синдрому 
«малих ознак раку» та 
паранеопластичного 
синдрому медичними 
спеціалістами різних 
галузей медицини / Г. 
Б. Попович, Г. П. 
Савчук, І. Р. Добинда. 
М. В. Попович // 
Вітчизняна та світова 
медицина в умовах 
сучасності: Збірник 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 11-12 
січня, 2019 р.: тези 
доповіді. – Дніпро, 
2019. – С. 50-55.
5. Роль знання 
симптомів синдрому 
«малих ознак раку» та 
паранеопластичного 
синдрому медичними 
спеціалістами різних 
галузей медицини / Г. 
Б. Попович, Г. П. 
Савчук, І. Р. Добинда, 
М. В. Попович // 
Вітчизняна та світова 
медицина в умовах 
сучасності: Збірник 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 11-12 
січня, 2019 р.: тези 
доповіді. – Дніпро, 
2019. – С. 50-55.
6. Сучасні підходи до 
проведення 
диференційної 
діагностики 
хронічного запалення 
жовчного міхура та 
HELLP-синдрому у 
вагітних з пізніми 
гестозами / Г. Б. 



Попович, Г. П. Савчук, 
Т. П. Бичек, О. Т. 
Собко, І. Р. Добинда // 
Медична наука та 
практика на 
сучасному 
історичному етапі: 
Збірник матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 3-4 
травня, 2019 р.: тези 
доповіді. – Київ, 2019. 
– С. 39-44.
7. Г.Б.Попович, 
Т.І.Бойчук, Н.М. 
Піцула Особливості 
розвитку печінково-
ниркової дисфункції 
внаслідок гострого 
розповсюдженого 
перитоніту, який 
виник на тлі раку 
товстої кишки в 
експерименті 
/Клінічна та 
експериментальна 
патологія. – 2020. – Т. 
19, № 1 (71). – С. 24-29

178147 Українець 
Людмила 
Петрівна

Практични
й психолог, 
викладач 
основ 
загальної 
та медичної 
психології, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

Диплом 
спеціаліста, 

Буковинський 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

040101 
Медична 

психологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 052883, 

виданий 
20.06.2019

10 Психологія 
спілкування. 
Конфліктологі
я

І. Закінчила 
Буковинський 
державний медичний 
університет, 2009 р., 
спеціальність 
«Медична 
психологія», лікар, 
диплом спеціаліста 
РН № 36826300; 
сертифікат № 3110 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Медична 
психологія», 2010 р.; 
сертифікат № 5068 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Медична 
психологія», 2018 р.
ІІ. Кандидат 
психологічних наук, 
2019 р., спеціальність 
19.00.05 Соціальна 
психологія і 
психологія соціальної 
роботи, диплом ДК № 
052883. 
ІІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СТ № 
02125697 
Реєстраційний № 104-
20 від 23.11. 2020, 
дистанційне навчання 
за програмою 
спецкурсу  
«Гармонізація 
психологічного 
здоров’я, розвиток 
життєстійкості/стресо
стійкості учасників 
освітнього процесу» - 
15 год 



2. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
PF840109 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
29.01.2020: науково-
практичний онлайн- 
семінар, 
«Психологічна служба 
в системі освіти 
України» 2 год
3. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
GM824966 навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
16.09.2020: вебінар 
(дистанційно), 
«Якісне навчання 
лідерству в закладі 
фахової передвищої 
освіти в контексті їх 
реформування» 2 год
4. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
QL426811 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
26.10.2020: вебінар 
(дистанційно), 
«Виклики пандемії: як 
розвинути в собі 
толерантність до 
невизначеності» 2 год
5. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
UE735724 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
28.10.2020: вебінар 
(дистанційно), 
«Терапія кольором: 
авторські розробки 
для педагогів та 
здобувачів освіти» 4 
год
ІV. Професійна 
активність: 
1. Українець Л. П. 
Психолого-
педагогічні засади 
формування 
особистості студента-
медика як 
майбутнього фахівця / 
Н. М. Бедик, І. О. 
Вишньовський, Л. П. 
Українець// 
Матеріали 
Регіональної науково-
практичної 
конференції 
«Особистісно 
орієнтоване навчання 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 
майбутніх молодших 
медичних 
спеціалістів». – 
Чернівці, 2015. -  с. 22-
24
2. Українець Л.П. 



Самообмеження 
молоді: структурно-
функціональний 
аналіз / Л.П. 
Українець // 
Теоретичні і 
прикладні проблеми 
психології : зб. Наук. 
Праць 
Східноукраїнського 
національного 
університету ім. В. 
Даля. –  
Сєвєродонецьк : Вид-
во СНУ ім. В. Даля, 
2015. – № 6 (37). – Т. 
3. – С. 249 – 258. 
3. Українець Л.П. 
Соціально-
психологічні 
особливості прояву 
самообмеження 
молоді у 
життєдіяльності / 
Л.П. Українець // 
Теоретичні і 
прикладні проблеми 
психології: зб. Наук. 
Праць 
Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля. – 
Сєвєродонецьк : Вид-
во СНУ   ім. В. Даля, 
2017. – № 3 (44).  – Т. 
3. – С. 165 – 174.
4. Українець Л. П. 
Медико-психологічні 
аспекти підготовки 
студентів до 
майбутньої роботи у 
педіатричній практиці 
/ Т. П. Груба, Л. П. 
Українець  //  Збірник 
наукових праць (за 
матеріалами XVI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції ) 
«Актуальні питання, 
проблеми та 
перспективи розвитку 
гуманітарного знання 
у сучасному 
інформаційному 
просторі: 
національний та 
інтернаціональний 
аспекти». – Канада– 
Сербія–Азербайджан–
Польща–Україна, 
2018. -  с 91–94.
5. Українець Л. П. 
Alma mater / Ф. В. 
Кузик, О. С. 
Стрижаковська, В. В. 
Никитюк, Л. П. 
Українець//  VIII 
Всеукраїнська 
науково-практична 
Інтернет-конференція 
«Молодший 
медичний спеціаліст – 
2018: тенденції в 
освіті, перспективи у 
майбутній професії, 
стан у сучасному 
суспільстві». – Суми, 
2018. – с. 477-480.
6. Українець Л.П. 



Проблеми 
самообмеження 
молоді у координатах 
сучасних парадигм / 
Л.П. Українець // 
Збірник наукових 
праць Інституту 
психології імені Г.С. 
Костюка НАПН 
України. Том ІХ 
Загальна психологія 
історична психологія 
етнічна психологія. 
Випуск 11 (Київ-Ніжин 
2018). – Київ-Ніжин, 
2018. – с. 346-353
7. Українець Л.П. 
Соціально-
психологічні 
характеристики і 
закономірності 
формування 
феномену 
самообмеження 
сучасної молоді/ Л.П. 
Українець // Вісник 
Прикарпатського 
університету 
Філософські і 
психологічні науки 
Серія «Психологія» 
Випуск 22. – Івано-
Франківськ, 2019 – с. 
96-102
8. Українець Л.П. 
Визначення 
специфіки 
самообмеження 
особистості у період 
ранньої дорослості як 
чинника її розвитку 
/Л.П. Українець, Ю.А. 
Завацький// 
Теоретичні і 
прикладні проблеми 
психології: зб. Наук. 
Праць 
Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля. – 
Сєвєродонецьк : Вид-
во СНУ ім. В. Даля, 
2019. – № 1 (48). – 
С.254 – 261. 
9. Українець Л.П. 
Соціально-
психологічний вплив 
самообстеження 
особистості на її 
соціальному 
мобільність в період 
професійного 
становлення /І.Є. 
Жигаренко, Ю.А. 
Завацький, Н.М. 
Бугайова, Л.П. 
Українець // 
Теоретичні і 
прикладні проблеми 
психології: зб. Наук. 
Праць 
Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля. – 
Сєвєродонецьк: Вид-
во СНУ ім. В. Даля, 
2019. – № 2 (49). – 
С.136-137. 
10. Українець Л.П. 



Соціокультурне 
значення дозвілля у 
формуванні та 
розвитку студентської 
молоді /Л.П. 
Українець, Г.Б. 
Попович// Матеріали 
науково-практичної 
конференції 
«Гуманітарний аспект 
підготовки молодших 
спеціалістів у 
контексті сучасних 
процесів 
реформування освіти 
в Україні» (24 січня 
2019 Чернівці). – 
Чернівці, 2019. – с. 
202-208
11. Українець Л.П. 
Соціокультурний 
простір як фактор 
становлення 
особистості 
/Українець Л.П.// 
Матеріали IV 
Регіональної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
педагогічні технології 
та інноваційні 
методики навчання в 
підготовці молодших 
спеціалістів: 
методологія, теорія, 
досвід, проблеми» (27 
лютого 2019 
Чернівці). – Чернівці, 
2019. – с. 75-79
12. Українець Л.П. 
Особливості 
самообмеження 
особистості у 
критичних ситуаціях 
життя / Українець 
Л.П.// V Міжнародна 
науково-практична 
конференція 95-їй 
річниці від дня 
заснування Сумського 
державного 
педагогічного 
університету імені А.С. 
Макаренка 
присвячується 
«Особистість у 
кризових умовах та 
критичних ситуаціях 
життя» (28 лютого – 1 
березня 2019 р. Суми). 
Суми, 2019. – с. 106-
108

56824 Стрижаковсь
ка Ольга 
Степанівна

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 
викладач 
української 
мови та 
літератури, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

Диплом 
бакалавра, 

Прикарпатськ
ий університет 

ім. Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
030508 

Філологія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

33 Українська 
мова за 
професійним 
спрямуванням

І. Закінчила 
Львівський ордена 
Леніна державний 
університет ім. 
І.Франка, 1986 р., 
спеціальність 
«Російська мова і 
література», диплом 
спеціаліста МВ 
930680. Державний 
вищий навчальний 
заклад 
«Прикарпатський 
національний 
університет ім. Василя 
Стефаника, 2005 р., 
спеціальність 
«Українська мова і 



ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

лiтература, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 000559, 

виданий 
10.11.2011

література», філолог, 
викладач української 
мови та літератури, 
диплом спеціаліста ВА 
№ 28037083.
ІІ. Кандидат 
філологічних наук, 
2011 р., спеціальність 
10.02.01 Українська 
мова, диплом ДК № 
000559. 
ІІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплома РН 12890266 
від 06.02.2020, 
змішана форма, 
«Психолого-
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
ЗВО (для директорів, 
заступників 
директорів, 
методистів, 
завідувачів медичних 
коледжів» 78 год.
2. Чернігівський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
імені К.Д. 
Ушинського. 
Сертифікат     № 474 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 21.02. 
2020: науково-
практична 
конференція 
«Формування мовної 
особистості в 
сучасному 
полікультурному 
суспільстві» 8 год.
3. Житомирська 
обласна рада, 
Житомирське музичне 
училище ім. В.С. 
Косенка, Академія 
цифрового розвитку, 
GOOGLE for Education 
Certified Trainer? ID 
06539 Сертифікат № 
37 від 27.02.2020: 
секційне онлайн-
засідання «Цифрова 
майстерня» 
«Використання 
додатків GOOGLE для 
налагодження 
взаємодії учасників 
освітніх проектів» 2 
год. 
4. Житомирська 
обласна рада, 
Житомирське музичне 
училище ім. В.С. 
Косенка. Сертифікат 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 26.02-
27.02.2020: науково-



практична 
конференція, секційне 
онлайн-засідання, 
майстер-клас 
«Стратегії ефективної 
комунікації в 
організації» 1 год.
5. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3706-20 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год.
6. Департамент освіти 
і науки Чернівецької 
ОДА, ДВНЗ ЧІК, 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
25.06.2020 : науково-
практична 
конференція, секційне 
онлайн-засідання, 
дистанційна форма 
«Інтеграція 
особистісно 
орієнтованого підходу 
в систему 
компетентнісної 
освіти»: «Дистанційне 
навчання: досягнення 
та проблеми»  8 год
7. ТОВ «На урок» 
(ЄДРПОУ № 
41991148), Свідоцтво 
№8278-1056318 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
29.04.2020: вебінар 
«Скринкасти, або 
форми і методи подачі 
навчального 
матеріалу під час 
дистанційного 
навчання» за 
напрямами «ІКТ», 
«Практичні прийоми»        
2 год.
8. ТОВ «На урок» 
(ЄДРПОУ № 
41991148), Свідоцтво 
№ В282-1056318 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
12.05.2020: вебінар 
«Проведення 
виховної роботи 
класним керівником в 
умовах карантину» за 



напрямами 
«Наскрізні навички»,  
«ІКТ», «Робота 
школи» 2 год.
9. ТОВ «На урок» 
(ЄДРПОУ 41991148) 
Свідоцтво № К31-
1056318 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
15.05.2020: інтернет-
конференція 
«Ефективна взаємодія 
в освіті: інструменти 
та прийоми» за 
напрямами 
«Наскрізні навички»,  
«Інклюзивна освіта», 
«Психологія», 
«Інтегроване 
навчання»        13 год.
10. ТОВ «На урок» 
(ЄДРПОУ 41991148) 
Свідоцтво № К31-
1056318 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
03.07.2020: вебінар 
«Як організувати 
дистанційне 
узагальнення знань та 
підбити підсумки 
навчального року» за 
напрямом «Наскрізні 
навички» 2 год.
11. ТОВ 
«Всеосвіта»(ЄДРПОУ 
41526967), Сертифікат 
№ Q089215 навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
25.08.2020: семінар 
«STEM-освіта: ресурси 
та перспективи 
розвитку в 2020-2021 
н.р.» за напрямом  
«Практичні і 
теоретичні знання та 
навички» 4 год.
12. ТОВ «На урок» 
(ЄДРПОУ 41991148) 
Свідоцтво № В289 -
1056318 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
01.09.2020: вебінар 
«Серпнева 
педагогічна рада: 
якою їй бути?» 2 год.
13.  ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ 41526967) 
Свідоцтво № Х953980 
навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
03.12.2020: 
конференції «Сучасні 
підходи до організації 
виховної роботи в 
закладах освіти» за 
напрямами  
«Наскрізні навички», 
«ІКТ» 8 год. 
14.  ТОВ «На урок» 
(ЄДРПОУ 41991148) 
Свідоцтво №К36-



1056318 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
09.12.2020: вебінар 
«Лайфхаки для 
формування 
ключових умінь 
педагога ХХІ 
століття» 2 год.
ІV. Професійна 
активність:
1.Українська мова 
[Текст] : навч. посіб. 
для студентів ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації / Т. 
М. Антонюк, О. С. 
Стрижаковська, Л. М. 
Авдіковська. - 
Чернівці : Друк Арт, 
2014. - 343 с.
2.Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням) 
[Текст] : навч. посіб. 
для студентів ВНЗ I-II 
рівнів акредитації / Т. 
М. Антонюк., Л.М. 
Борис, А.М, 
Кабаненко, О.С. 
Стрижаковська - 
Чернівці : Друк Арт, 
2015. - 527 с.
3.Стрижаковська О.С., 
Авдіковська Л.М. 
Особистісно 
орієнтоване навчання 
української мови / 
О.С. Стрижаковська, 
Л.М. Авдіковська // 
Всеукраїнська 
науково-методична 
інтернет-конференція, 
присвячена дню 
заснування закладу: 
(матеріали 
конференції). – 
Черкаси, 2017. – С. 60-
63.
4.Стрижаковська О.С. 
Семантична деривація 
як один із способів 
номінації в ділянці 
буковинських 
діалектних назв 
хвороб / О.С.  
Стрижаковська // 
Гуманітарний аспект 
підготовки молодших 
спеціалістів у 
контексті сучасних 
процесів 
реформування освіти 
в Україні: (матеріали 
конференції). – 
Чернівці, 2019. – С. 
108-113.
5.Стрижаковська О.С. 
Інновації в освіті: 
виклики сучасності/ 
О.С. Стрижаковська, 
Т.М. Антонюк //  
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників та 
студентів 
«Формування мовної 



особистості в 
сучасному 
полікультурному 
суспільстві» 
(м.Чернігів, 21 лютого 
2020 року). – С.10-12.
6.Стрижаковська О.С. 
Формування 
комунікативної 
компетентності на 
заняттях української 
мови за професійним 
спрямуванням за 
допомогою 
інтерактивних методів 
навчання у медичних 
коледжах/ О.С. 
7.Стрижаковська, 
Л.М. Авдіковська // 
Матеріали науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Формування базових 
і фахових 
компетентностей 
студентів у закладах 
вищої освіти» (м. 
Житомир, 26-27 
лютого 2020 року). – 
С. 177-180.
8. Стрижаковська О.С. 
Запозичення з інших 
мов як один із 
способів номінації в 
ділянці буковинських 
діалектних назв 
хвороб/ О.С. 
Стрижаковська// 
Науково-теоретичний 
журнал Інститут 
українознавства при 
Прикарпатському 
національному 
університеті ім. 
Василя Стефаника 
«Формування базових 
і фахових 
компетентностей 
студентів у закладах 
вищої освіти» (м. 
Івано-Франківськ, 
20/2020 року). – С. 
184-189.

154445 Галичанська 
Ольга 
Миколаївна

Викладач 
анатомії 
людини, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

Диплом 
спеціаліста, 

Буковинський 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 033001, 

виданий 
15.12.2015

10 Анатомія 
людини

І. Закінчила 
Буковинський 
державний медичний 
університет, 2006 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар, диплом 
спеціаліста РН № 
29792790;сертифікат 
№ 2689 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Внутрішні хвороби», 
2013 р.;
ІІ. Кандидат 
медичних наук, 2015 
р., спеціальність 
15.12.2015. Нормальна 
анатомія, диплом ДК 
№ 033001. 
ІІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1.Харківська медична 
академія 
післядипломної освіти 
посвідчення про 
проходження 
підвищення 



кваліфікації до 
диплома РН 
№29792790 від 
06.02.2020, змішана 
форма, «Психолого 
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
ЗВО» (для директорів, 
заступників 
директорів, 
методистів, 
завідувачів медичних 
коледжів) - 78 год.
2.Чернівецька обласна 
рада КЗ «Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3670-20 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год
ІV. Професійна 
активність:
1.  Галичанська О.М. 
Морфологічне 
дослідження судин 
верхнього 
середостіння у плодів і 
новонароджених 
людини //О.М. 
Галичанська, Т.В. 
Хмара// Матер. 96-ї 
підсум. наук. конф. 
проф.-викл. 
персоналу  
Буковинського 
державного 
медичного 
університету 
(Чернівці, 16, 18, 23 
лютого 2015). – 
Чернівці, 2015.
2. Галичанська О. М. 
Особливості 
гістотопографії 
стравоходу на початку 
плодового періоду 
онтогенезу / О. М. 
Галичанська, Т. В. 
Хмара // 
Всеукраїнський 
журнал студентів та 
молодих вчених 
«Хист». – Випуск 17. – 
2015.
3. Галичанська О.М. 
Прикладна 
спрямованість 
дисциплін 
природничо-
математичного циклу 
у Полтавському 
базовому медичному 
коледжі /О.М 
Галичанська, М.Д. 
Гаврилюк, О.В. Іліка, 



Н.В. Руснак// 
Вітчизняна та світова 
медицина в умовах 
сучасності: Збірник 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Дніпро, 11-12 січня 
2019 р.) – Дніпро: 
Організація наукових 
медичних досліджень 
«Saiutem», 2019. – 6-
12 с.
4. Галичанська О.М 
Особливості біоценозу 
піхви в нормі та при 
бактеріальному 
вагінозі / О.М. 
Галичанська, М.Д. 
Гаврилюк, О.В. Іліка, 
Н.В. Руснак// Збірник 
тез наукових робіт 
«Забезпечення 
здорової нації та 
здоров’я особистості 
як пріоритетна 
функція держави» (11-
12 січня 2019 Одеса). – 
м. Одеса, 2019. – 105-
110 с.
5. Галичанська О.М. 
Сучасні уявлення про 
післяпологовий 
ендометрит та тактика 
ведення пацієнток 
/О.М. Галичанська, 
М.Д. Гаврилюк, О.В. 
Іліка, Н.В. Руснак// 
Світова медицина: 
сучасні тенденції та 
фактори розвитку: 
Збірник тез наукових 
робіт учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
25-26 січня 219 року). 
– Львів: ГО 
«Львівська медична 
спільнота», 2019. – 8-
13 с.
6. Галичанська О.М. 
Великі акушерські 
синдроми: Сучасний 
погляд на проблему та 
профілактика їх 
виникнення / О.М. 
Галичанська, М.Д. 
Гаврилюк, О.В. Іліка, 
Н.В. Руснак// 
Науковий журнал 
Альманах науки. - № 
2/2 (23) лютий 2019р. 
–, 2019. – 11-14с.
7. Галичанська О.М. 
монографія 
«Перинатальна 
анатомія верхнього 
середостіння» //Т.В. 
Хмара, О.М. 
Галичанська/. – Київ 
2015. 

153310 Бойчук 
Тетяна 
Іванівна

Заступник 
директора з 
навчальної 
роботи, 
Основне 
місце 

1 медичне 
відділення

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 

18 Фізіологія 
людини

І. Закінчила 
Буковинську державну 
медичну академію, 
2000 р., спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар. Диплом 



роботи закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
110101 

Лікувальна 
справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 002231, 

виданий 
22.12.2011

спеціаліста РН № 
12890266; сертифікат 
№ 1266 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Дерматовенерологія
», 2001 р.
ІІ. Кандидат 
медичних наук, 2011 
р., спеціальність 
14.03.04 Патологічна 
фізіологія, диплом ДК 
№ 002231.
ІІІ. Підвищення 
кваліфікації:
1. Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплома РН 12890266 
від 06.02.2020, 
змішана форма, 
«Психолого 
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
ЗВО (для директорів, 
заступників 
директорів, 
методистів, 
завідувачів медичних 
коледжів» 78 год
2. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3666-20 від 27.05. 
2020, навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год 
3. Департамент освіти 
і науки Чернівецької 
ОДА, ДВНЗ ЧІФК, 
Сертифікат навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
25.06.2020 : науково-
практична 
конференція, секційне 
онлайн-засідання, 
дистанційна форма 
«Інтеграція 
особистісно 
орієнтованого підходу 
в систему 
компетентнісної 
освіти»: «Дистанційне 
навчання: досягнення 
та проблеми» 8 год
4. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 



QT065566 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
17.11.2020: науково-
практичний семінар,  
дистанційна форма, 
«Документування 
управлінської 
діяльності закладу 
освіти по-новому: 
зразки документів» 2 
год
5. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
TS541547 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від  
17.11.2020, вебінар, 
дистанційна форма 
«Підвищення рівня 
цифрової грамотності 
педагогічних 
працівників. 
Можливості 
платформи 
«Всеосвіта» для 
дистанційного 
навчання» 4 год
6. ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційного 
забезпечення 
студентів» (ЄДРПОУ 
№ 40911391), 
Сертифікат № 
76394674277 навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від  
21.11.2020, наукова 
онлайн конференція, 
вебінар, дистанційна 
форма«Змішаний та 
дистанційний 
формати навчання. 
Онлайн безпека», 
«Цифрові інструменти 
для дистанційного 
навчання»
15 год
ІV. Професійна 
активність:
1. Використання у 
навчальному процесі 
стандартів роботи 
медичної сестри – 
запорука якісної 
підготовки 
майбутнього фахівця / 
Ф. В. Кузик, Т. І. 
Бойчук, Г. Б. Попович 
// Інноваційні 
технології в роботі 
медичної сестри: 
Матеріали науково-
практичної 
конференції, 13-15 
травня 2015 р.: тези 
доповіді. – Полтава, 
2015. – С. 40-44.
2. Етика 
взаємовідносин 
медичної сестри і 
пацієнта / Т. І. 
Бойчук, Г. Б. Попович 
// Вища освіта в 
медсестринстві: 
проблеми і 



перспективи: науково-
практична 
конференція з 
міжнародною участю, 
15-16 жовтня 2015 р.: 
тези доповіді. – 
Житомир, 2015. – 
С.25-29.
3. Використання 
інформаційних 
технологій у 
навчальному процесі 
Чернівецького 
медичного коледжу / 
Т. І. Бойчук, Т. П. 
Груба, Г. Б. Попович 
// Особистісно 
орієнтоване навчання 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 
майбутніх молодших 
медичних 
спеціалістів: 
Матеріали 
регіональної науково-
практичної 
конференції, 16 
жовтня, 2015 р.: тези 
доповіді. – Чернівці, 
2015. – С. 35-37.
4. Порівняльний 
аналіз 
паморфологічних 
наслідків ішемічно-
реперфузійного 
пошкодження 
неокортекса дорослих 
і старих щурів / С. С. 
Ткачук, О. В. Ткачук, 
В. Ф. Мислицький, Т. 
І. Бойчук // Клінічна 
та експериментальна 
патологія. – 2016. – Т. 
15, № 1. – С. 157-161. 
5. Інформатизація 
освітнього процесу у 
Чернівецькому 
медичному коледжі 
БДМУ / Т. І. Бойчук, 
Г.Б. Попович // 
Молодший медичний 
спеціаліст – 2018: 
тенденції в освіті, 
перспективи у 
майбутній професії, 
стан у сучасному 
суспільстві: VІІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
Інтернет-
конференція, 15 січня 
– 2 березня 2015 р.: 
тези доповіді. – Суми, 
2018. – С. 54-57.
6. Роль визуализации 
учебной информации 
в развитии образного 
мышления у студентов 
/ Л. М. Авдиковская, 
Т. И. Бойчук, В. В. 
Никитюк, Г. П. Савчук 
// Современные 
технологии 
образования 
взрослых: Сборник 
научных статей VI 
Международной 
научно-практической 
конференции 
ПОСТДИП-2018, 



ноябрь, 2018 г.: тези 
доповіді. – Гродно, 
Білорусія, 2018. – С. 6-
9.
7. Семантична 
деривація як один із 
способів номінації в 
ділянці буковинських 
діалектних назв 
хвороб /О. С. 
Стрижаковська, Ф. В. 
Кузик, Т. І. Бойчук 
//Гуманітарний 
аспект підготовки 
молодших 
спеціалістів у 
контексті сучасних 
процесів 
реформування освіти 
в Україні: Матеріали 
науково-практичної 
конференції, 24 січня 
2019 р.: тези доповіді. 
– Чернівці, 2019. – 
С.108-113.
8. Основні 
патогенетичні ланки 
та базові підходи в 
терапії травматичного 
шоку /Ф. В. Кузик, Т. І. 
Бойчук, Н. О. 
Федоришина, Ю. О. 
Пелепець, А. В. 
Рибарчук // Екстрена 
медична допомога в 
надзвичайних умовах: 
ІV Міжнародний 
зимовий чемпіонат 
бригад екстреної 
медичної допомоги 
«Кременецьке 
медичне ралі – 2019»:  
Збірник 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю, 
20-24 лютого 2019 р.: 
тези доповіді. – 
Тернопіль-Кременчук, 
2019. – С.11-15.
9. Характеристика 
сфінктерів тонкої і 
товстої кишки (огляд 
літератури) / В. Ф. 
Мислицький, М. Д. 
Лютик, Т. В. Процак, 
О. С. Забродська, В. П. 
Шафранюк, Т. І. 
Бойчук // Клінічна та 
експериментальна 
патологія. – 2019. – Т. 
18, № 2. – С. 174-177. 
10. Т.І.Бойчук, 
Г.Б.Попович, Н.М. 
Піцула Особливості 
розвитку печінково-
ниркової дисфункції 
внаслідок гострого 
розповсюдженого 
перитоніту, який 
виник на тлі раку 
товстої кишки в 
експерименті 
/Клінічна та 
експериментальна 
патологія. – 2020. – Т. 
19, № 1 (71). – С. 24-29
 11. Т.И. Бойчук, 
Л.М.Авдиковская.,Т.П.
Груба, С.В. Никитюк. 



Проблемы и пути 
решения организации 
дистанционного 
обучения в системе 
медицинского 
образования/ 
Современные 
технологии 
образования 
взрослых: Сборник 
научных статей VIІІ 
Международной 
научно-практической 
конференции 
ПОСТДИП-2020, 
октябрь, 2020 г.: тези 
доповіді. – Гродно, 
Білорусія, 2020. – С. 
6-9

109109 Бедик Ніна 
Миколаївна

Викладач 
внутрішньо
ї медицини, 
догляд за 
хворими та 
ММТ, 
обстеження 
та оцінка 
стану 
здоров"я 
людини,клі
нічне 
медсестрин
ство у вн, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

19 Клінічне 
медсестринств
о у внутрішній 
медицині

І. Закінчила 
Львівський ордена 
Дружби народів 
державний медичний 
інститут, 1993 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар, диплом 
спеціаліста КД 
№ 001282; сертифікат 
№ 91 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Терапія», 1995 р.
2ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Національний 
медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення № 653 
«Сучасна методика 
навчання на основі 
компетентнісного 
підходу у вищій 
медичній освіті. 
Внутрішня 
медицина», 17.02.2017 
р.
 2. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
11.02.2020 р. 
«Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти» 
(платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів 
«PROMETHEUS») 80 
год.
3. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
16.02.2020 р. «Медіа-
грамотність для 
освітян» (платформа 
масових відкритих 
онлайн-курсів 
«PROMETHEUS») 60 
год.
4. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 27.03-
10.04.2020 р. 
«Критичне мислення 
для освітян» 
(платформа масових 
відкритих онлайн-



курсів 
«PROMETHEUS») 30 
год.
5. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 10.03-
13.03.2020 р. 
«Впровадження відео-
контрольованого 
лікування хворих на 
туберкульоз» (центр 
громадського здоров’я 
МОЗ України) 4 год.
6. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 13.03-
19.03.2020 р. 
«Виявлення латентної 
туберкульозної 
інфекції серед 
контактних осіб» 
(центр громадського 
здоров’я МОЗ 
України) 4 год.
7. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
13.03.2020 р. 
«Встановлення 
імплантованої 
венозної системи для 
тривалих інфузій 
(порт-системи)» 
(центр громадського 
здоров’я МОЗ 
України) 2год.
8. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
23.03.2020 р. 
«Респіраторні віруси, 
що виникають, 
включаючи новий 
коронавірус» (центр 
громадського здоров’я 
МОЗ України) 6 год.
9. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
23.01.2021 р. 
«Електронні журнали 
МОН» (ГО 
«Платформа освіти» 
Сертифікат 
№131554686942) 6 
год.
10. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
23.01.2021 р. «Хмарні 
технології. Створення 
освітнього 
середовища» (ГО 
«Платформа освіти» 
Сертифікат 
№131554686939) 6 
год.
ІІІ. Професійна 
активність:
1.Кузик Ф.В., 
Новицька І.О., Бедик 
Н.М., Настас Н.М. 
Навчально-
методичний посібник 
з догляду за хворими 



та медичної 
маніпуляційної 
техніки. Чернівці, 
2017. 428 с.
2.Кузик Ф.В., 
Новицька І.О., Бедик 
Н.М., Настас Н.М. 
Методичні 
рекомендації з 
внутрішньої 
медицини. Частина І. 
Методи обстеження 
пацієнтів в клініці 
внутрішніх хвороб. 
Чернівці, 2017. 127 с.
3.Кузик Ф.В., 
Новицька І.О., Бедик 
Н.М., Настас Н.М. 
Методичні 
рекомендації з 
внутрішньої 
медицини. Частина ІІ. 
Спеціальна частина. 
Чернівці, 2017. 245 с.
4.Кузик Ф.В., 
Новицька І.О., Бедик 
Н.М. Методичні 
рекомендації з 
обстеження та оцінки 
стану здоров’я 
дюдини. Чернівці, 
2019. 158 с.
5.Кузик Ф.В., 
Новицька І.О., Бедик 
Н.М. Навчально-
методичний посібник 
з клінічного 
медсестринства у 
внутрішній медицині. 
Чернівці, 20219. 469 с.  
6.Новицька І.О., 
Бедик Н.М. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної 
позааудиторної 
роботи студентів з 
невідкладних станів у 
внутрішній медицині. 
Чернівці, 2016. 84 с.
7.Новицька І.О., Бедик 
Н.М. Робочий зошит з 
внутрішньої 
медицини. Методичні 
вказівки для студентів 
до навчальної 
практики з 
внутрішньої 
медицини. Чернівці, 
2018.

122785 Новицька 
Ірина 
Олександрів
на

Викладач 
внутрішньо
ї медицини, 
в.о. 
завідувача 
кафедри 
медсестрин
ства, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023091, 
виданий 

14.04.2004

23 Клінічне 
медсестринств
о у внутрішній 
медицині

І. Закінчила 
Чернівецький 
державний медичний 
інститут,   1987 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар, диплом 
спеціаліста ПВ № 
684399; посвідчення 
№ 75 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Терапія», 1988 р.
ІІ. Кандидат 
медичних наук, 2004 
р., спеціальність 
14.01.02 Внутрішні 
хвороби, диплом ДК 
№ 023091.
ІІІ. Підвищення 
кваліфікації – 



1. Національний 
медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення № 654, 
«Сучасна методика 
навчання на основі 
компетентнісного 
підходу у вищій 
медичній освіті. 
Внутрішня 
медицина», 17.02.2017 
р.
2. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prоmetheus. 
Сертифікат від 
20.05.2020р. 
«Медіаграмотність 
для освітян»». Форма 
навчання 
дистанційна. Кількість 
годин – 60 годин (2 
кредити ЄКТС).
3. ГО Prоmetheus 
(ЄДРПОУ № 
39598867) Сертифікат 
від 09.09.2020р. 
«Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти». 
Форма навчання 
дистанційна. Кількість 
годин – 80 годин. (2,6 
кредитів ЄКТС).
4. ГО Prоmetheus 
(ЄДРПОУ № 
39598867) Сертифікат 
від 19.12.2020р. 
«Захист прав людей з 
інфалідністю». Форма 
навчання 
дистанційна. Кількість 
годин – 30 годин (1 
кредит ЄКТС).
5. ІV. Професійна 
активність:
1. Новицька І.О. 
Особливості перебігу 
бронхіальної астми у 
вагітних // Коваленко 
С.В., Каушанська О.В., 
Каньовська Л.В., 
Бедик Н.М., Новицька 
І.О. / International 
scientific periodical 
journal: Тhe unity of 
science. – (Vienna, 
Austria, 2019). – с.110-
113
2. Новицька І.О. 
Особливості перебігу 
подагри на тлі 
цукрового діабету 2 
типу // Каньовська 
Л.В., Каушанська О.В., 
Новицька І.О., Бедик 
Н.М. /  International 
scientific-practical 
Congress: Mind 
technologies: 
Retrospective and 
рerspective. – (Prague, 
Chech Republic, 
October 27, 2017). – 
с.74-78.
3. Новицька І.О. 
Вивчення впливу 
нового похідного 
тіазолідону на 
біохімічні показники 



крові // Перепелиця 
О.О., Яремій І.М., 
Братенко М.К., 
Новицька І.О., 
Купчанко К.П. // 
Клінічна та 
експериментальна 
патологія. – Т ХVІ, 
№3(61), 2017. – с.36-
41. 
4. Новицька І.О. 
Helicobacter pylori як 
актуальна проблема 
сучасної 
гастроентерології 
(огляд літератури) // 
Л.В.Каньовська, 
Каушанська О.В., 
Бедик Н.М., Новицька 
І.О. /  Молодий 
вчений, № 2 (29), 
2016 р. – с 156-159
5. Новицька І.О. 
Клініко-
фармакологічна 
характеристика 
блокаторів протонної 
помпи та їх місце у 
фармакотерапії 
кислото залежних 
захворювань // 
Каньовська Л.В., 
Каушанська О.В., 
Бедик Н.М.,  
Новицька І.О. / 
Молодий вчений, № 1 
(28), 2016 р. – С. 51-55
6. Новицька І.О. 
Особистісно-
орієнтований підхід 
до формування 
практичних навичок у 
майбутніх молодших 
спеціалістів на 
заняттях 
терапевтичних 
дисциплін // 
Новицька І.О., 
Барвінок М.В., Бідна 
І.В.. Мат. Регіональної 
ніуково-практитичної 
конференції 
«Особистісно 
орієнтоване навчання 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 
майбутніх молодших 
медичних 
спеціалістів. – 
Чернівці, 2015. – 
С.131.

18358 Груба Тетяна 
Петрівна

Викладач 
педіатрії, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

28 Клінічне 
медсестринств
о в педіатрії

І. Закінчила 
Чернівецький 
державний медичний 
інститут, 1982 р., 
спеціальність 
«Педіатрія», лікар-
педіатр, диплом 
спеціаліста ИВ-І № 
002528.
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Навчально-
науковий центр 
неперервної 
професійної освіти 
інституту 
післядипломної освіти 



Національного 
медичного 
університету ім. О.О. 
Богомольця, 
посвідчення ДП 18138 
від 28.09.2018 р. 
2. Сертифікат про 
участь в тренінг-
програмі (практичні 
навички з 
профілактики, 
скринінгу, 
діагностики та 
лікування хронічних 
неінфекційних 
захворювань). 6 
лютого 2020, Чернівці 
(8 год).
3. Сертифікат 
засвідчує в тому, що 
вона пройшла 
тематичне навчання 
за дистанційною 
формою на семінарі 
«Безперервний 
професійний розвиток 
сімейного лікаря та 
педіатра» за темою 
«Сучасні стандарти 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
поширених 
інфекційних та 
неінфекційних хвороб 
дитячого віку». 23 
травня 2020 р., Київ.
(15 год.)
4. Сертифікат лікаря-
учасника 
Міжнародного онлайн 
симпозіума для 
лікарів. 30 червня- 1 
липня 2020, Одеса.(7 
год.)
5. Сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції для 
лікарів. 16 липня 
2020, Чернівці.(16 
год.)
6. Сертифікат участі у 
всеукраїнському 
семінарі з 
міжнародною участю 
з онлайн-трансляцією 
«Сучасна світова 
практика ведення 
пацієнтів з 
алергічними 
захворюваннями в 
період COVID-19». 11-
12 вересня 2020р., 
Київ.90 (20 год.)
7. Сертифікат участі у 
роботі фахової школи 
«Підготовка до сезону 
грипу в рамках циклу 
Практична педіатрія 
під час пандемії», 22 
жовтня 2020р., Київ.
(20 год.)
ІІІ. Професійна 
активність:
1.Груба Т.П. Нещасні 
випадки у дітей та їх 
попередження //Т.П. 
Груба, Г.І. Андрушак// 
Міжнародна науково-



практична 
конференція «Роль 
сучасної медицини у 
житті людини та її 
місце формуванні 
здорового способу 
життя» (м. Львів, 27-
28.03.2015 р.). – Львів, 
2015. -  с. 77-79
2.Груба Т.П. 
Використання 
інформаційних 
технологій у 
навчальному процесі 
Чернівецького 
медичного коледжу // 
Т.І. Бойчук, Т.П. 
Груба, Г.Б. Попович// 
Регіональна науково-
практична 
конференція 
«Особистісно 
орієнтоване навчання, 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 
майбутніх молодших 
медичних 
спеціалістів» 
(Чернівці, 16.10.2015 
р.). – Чернівці, 2015. -  
с. 35-37
3.Груба Т.П. 
Поширеність хвороб 
органів травлення 
серед студентів 
Чернівецького 
медичного коледжу 
//Т.В. Сорохман, М.І. 
Поліщук, Д.М. 
Бешега, Т.П. Груба// 
Первый независимый 
научный вестник. 
«Перспективы 
направления развития 
современной науки» 
(30.12.2015 г. Киев). – 
Київ, 2015. - с. 21-24
4.Груба Т.П. Досвід 
раннього 
професійного 
контакту //Н.В. 
Гринько, Т.П. Груба, 
Г.І. Андрушак//  ІІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Актуальні питання 
сучасної психології» 
(Дніпропетровськ, 7-
8.10.2016 р.). – 
Дніпропетровськ, 
2016. - с. 42-45
5.Груба Т.П. Медико-
психологічні аспекти 
підготовки студентів 
до майбутньої роботи 
у педіатричній 
практиці // Т.П. 
Груба, Л.П. Українець 
// Збірник наукових 
праць ХVІ 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Актуальні питання, 
проблема та 
перспективи розвитку 
гуманітарного знання 
у сучасному 
інформаційному 



просторі: 
національний та 
інтернаціональний 
аспекти» (30-
31.05.2018 р. Канада-
Сербія-Азербайджан-
Польща-Україна). - 
Канада-Сербія-
Азербайджан-
Польща-Україна, 
2018. -  с. 91-97
6.Груба Т.П. Аналіз 
розповсюдження 
грудного 
вигодовування як 
основний критерій 
оцінки ефективності 
роботи щодо його 
організації та 
підтримки //Т.П. 
Груба, Ю.В. Васюк, 
А.І. Андрушак/ 
Збірник матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Вітчизняна та світова 
медицина: Вимога 
сьогодення» (11-12 
жовтня 2019 Дніпро). 
– Дніпро, 2019 - с. 76-
80

53468 Амелін 
Павло 
Миколайови
ч

Викладач 
медсестрин
ства в 
хірургії, 
хірургії, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

17 Клінічне 
медсестринств
о в хірургії

І. Закінчив 
Буковинську державну 
медичну академію, 
1999 р., спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар, диплом 
спеціаліста РН № 
11037167; сертифікат 
№ 1862 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Хірургія», 2007 р.; 
сертифікат № 2961 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Хірургія», 2012 р.
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
Тернопільський 
державний медичний 
університет 
ім.І.Я.Горбачевського 
№18 від 19.03.2018 р 
"Педагогічна 
майстерність та 
сучасні аспекти 
викладання 
медсестринства в 
дисциплінах 
хірургічного профілю
1. Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
реєстраційний номер 
№ 3664-20 від 
27.05.2020 р. 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
про цесу»
2. Сертифікат 
учасника міжнародної 
конференції Natural 
Science Readings 



absracts book (May 28-
30, Bratislava)/ - 
Bratislava 2020
3. Сертифікат лікаря-
учасника 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн конференції 
для лікарів 
«Мистецтво 
лікування», Асоціація 
анестезіологів 
України «Лікування 
пацієнтів з COVID 19» 
Київ , 20 листопада 
2020р.
4. Сертифікат  
учасника тренінг-
програми « 
Елементарна 
підтримка 
життєдіяльності» 
European resuscitation 
council (сертифікат №  
ERC 650-626980, 
14.12.2019, Чернівці) 
5. Сертифікат 
учасника 
Міжнародноїї 
науково-практичної 
онлайн конференції 
ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ: 
ФІЛОСОФІЯ, 
ПСИХОЛОГІЯ, 
ПЕДАГОГІКА,10 
грудня 2020 р.Суми.
ІІІ. Професійна 
активність:
1.Amelin M, Amelin P, 
Kozlovska I /. 
Experiense with vac-
therapy in threatment 
of chroic lower ishemia 
// Warsaw 
international congress  
2019 р., м. Варшава 
Польща.
2.Amelin P, Amelina T. 
To the question of the 
multiple valve prolapse 
of sportsmen // 
Науковий журнал 
"The scientific method", 
квітень 2019 р.
4.П. Амелін Traumatic 
shock // Amelin P.M, 
F.V. Kyzuk, / Natural 
Science Readings 
absracts book (May 28-
30, Bratislava)/ - 
Natural Science 
Readings absracts book 
(May 28-30, 
Bratislava)/ - Bratislava 
2020/ - c. 45-46 
3. П. Амелін 
Актуальність 
використання 
інтерактивних методів 
навчання в медичних 
вузах в умовах 
дистанційної освіти, 
VІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція  Освітні 
інновації: філософія, 
психологія, 
педагогіка,10 грудня 
2020 р. Суми
ІV. Практична робота:
Лікар-хірург ЛШМД 



2008-2009, лікар 
ОКНП ЧОНД 2010-
2021 – 16 років стажу 
практикуючого лікаря

228046 Вишньовськ
ий Іван 
Орестович

Завідувач 
відділення 
післядипло
мної освіти, 
викладач 
хірургії, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

16 Клінічне 
медсестринств
о в хірургії

І. Закінчив 
Буковинську державну 
медичну академію, 
2001 р., спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар, диплом 
спеціаліста РН № 
15679872; сертифікат 
№ 1464 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Хірургія», 2004 р.; 
сертифікат № 2010 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Хірургія», 2008 р.
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Тернопільський 
державний медичний 
університет 
ім.І.Я.Горбачевського 
№15 від 19.03.2018р 
"Педагогічна 
майстерність та 
сучасні аспекти 
викладання 
медсестринства в 
дисциплінах 
хірургічного профілю
2. Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ 
№0212697 від 
27.05.2020 р. 
"Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників сучасного 
освітнього процесу" 30 
год.
3. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
«Коронавірусна 
інфекція: факти проти 
паніки» 04.05.2020 р. 
(8 годин- 0,3 кредита 
ЄКТС) (платформа 
масових онлайн курсів 
Prometheus).
4. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
«Критичне мислення 
для освітян» 
06.05.2020 р. (30 
годин - 1 кредит ЄКТС) 
(платформа масових 
онлайн курсів 
Prometheus).
5. Сертифікат про 
проходження онлайн-
курсу з підвищення 
кваліфікації від 
«Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти» 
28.05.2020 р. (80 
годин - 2,6 кредитів 



ЄКТС) (платформа 
масових онлайн курсів 
Prometheus).
6. Сертифікат про 
участь у тренінг-
програмі (практичні 
навички з 
профілактики, 
скринінгу, 
діагностики та 
лікування хронічних 
неінфекційних 
захворювань, 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення 
«Мистецтво 
лікування» (06 лютого 
2020, Чернівці) 8 год.
ІІІ. Професійна 
активність:
1.Вишньовський І.О. 
Психолого-
педагогічні засади 
формування 
особистості студента –
медика як 
майбутнього фахівця. 
/ Н.М. Бедик, І.О. 
Вишньовський , Л.П. 
Українець// 
Матеріали 
Регіональної науково-
практичної 
конференції 
«Особистісно 
орієнтоване навчання 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 
майбутніх молодших 
медичних 
спеціалістів». - 
Чернівці, 2015 р.–
176с.
2.Вишньовський І.О. 
Особливості 
духовного та 
психологічного 
супроводу учасників 
АТО та їх родин // І.В. 
Марчук, Ф.В. Кузик, 
О.Т. Марчук, І.О. 
Вишньовський // 
Матер. Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
суспільно-
гуманітарних наук та 
історії медицини» 11-
12 жовтня 2018 р.: 
тези. – Чернівці, 2018.  
3.Вишньовський І. 
О.Особливості дій 
медичної сестри при 
захворюваннях 
органів дихання у 
пацієнтів похилого та 
старечого віку / І. О. 
Вишньовський Н. В 
Кошелєва., І. В 
Марчук., Н.А. Несен // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Забезпечення 
здоров'я нації та 
здоров'я особистості 
як пріоритетна 
функція держави", 18-



19 січня 2019 р., м. 
Одеса: ГО "Південна 
фундація медицини". 
4.Вишньовський І. О. 
Особливості перебігу 
та вибір тактики 
ведення інфекцій 
сечових шляхів у 
пацієнтів похилого та 
старечого віку / Ф. В 
Кузик., І. О 
Вишньовський., Н. В 
Кошелєва., І. В. 
Марчук // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція "Світова 
медицина: сучасні 
тенденції та фактори 
розвитку", 25-26 січня 
2019 р., м. Львів: ГО 
"Львівська медична 
спільнота". 
5.Вишньовський І. О. 
Сучасні уявлення про 
механізми розвитку, 
перебіг та тактику 
ведення пацієнток з 
клімактеричним 
синдромом. / Ф. В 
Кузик., 
І.О.Вишньовський , 
Н.В.Кошелєва, І. В 
Марчук. // Науковий 
журнал "Альманах 
науки", № 2/2 (23), 
лютий 2019 р. 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції "Наука та 
перспективи", 30-31 
січня 2019 р., м. Київ
6.Вишньовський І.О. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять з 
хірургії для студентів 
спеціальності 
"Лікувальна справа". - 
Чернівці, 2017. -88 с. 
7.Вишньовський І.О. 
Методичні 
рекомендації з 
самостійної 
позааудиторної 
роботи студентів з 
хірургії для 
спеціальності 
"Лікувальна справа" - 
Чернівці, 2017. -104 с. 
3.Вишньовський І.О. 
Методичні 
рекомендації з 
самостійної 
позааудиторної 
роботи студентів з 
хірургії для 
спеціальності 
"Акушерська справа" - 
Чернівці, 2017. -68 с.

177893 Горохов 
Олександр 
Ілліч

Викладач 
медсестрин
ства в 
хірургії, 
хірургії, 
Основне 
місце 
роботи

1 медичне 
відділення

Диплом 
спеціаліста, 

Буковинський 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

10 Клінічне 
медсестринств
о в хірургії

І. Закінчив 
Буковинський 
державний медичний 
університет, 2005 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар, диплом 
спеціаліста РН № 
28006299; сертифікат 



110101 
Лікувальна 

справа

№ 2665 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Хірургія», 2008 р. 
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Національний 
медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення № 656, 
«Сучасна методика 
навчання на основі 
компетентнісного 
підходу у вищій 
медичній освіті. 
Хірургія», 17.02.2017р.
2. ТМ  ”Мистецтво 
лікування”, 
Сертифікат N1123 
післядипломного 
курсу професійного 
вдосконалення від 
06.02.2020,  
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція  8 год.
3. ДЗ ”ДМА МОЗ 
України”, Сертифікат 
N562 учасника від 29-
30 жовтня 2020, IV 
Міжнародний 
симпозіум «Нові 
горизонти 
анестезіології, 
інтенсивної терапії 
критичних станів та 
лікування болю» 4 
год.
ІІІ. Професійна 
активність:
Хірургічна анатомія 
великого сосочка 
дванадцятипалої 
кишки  / О.М. 
Слободян, О.І. 
Горохов, Н.О. 
Федоришина 
//Індивідуальна 
анатомічна мінливість 
органів та структур 
організму в 
онтогенезі: Матеріали 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю, 
13-15 вересня 2018 р.: 
тези доповіді. – 
Чернівці, 2018. – С. 
39-40.

232297 Васюк Юлія 
Володимирів
на

Викладач 
акушерства 
і 
гінекології, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
професійної та 

практичної 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

15 Клінічне 
медсестринств
о в акушерстві 
та гінекології. 
Репродуктивне 
здоров’я 

І. Закінчила 
Буковинську державну 
медичну академію, 
2002 р., спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар, диплом 
спеціаліста РН 
19751306; сертифікат 
№ 1798 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Акушерство і 
гінекологія», 2004 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
 Державний вищий 
навчальний заклад 
«Тернопільський 
державний медичний 
університет ім.І.Я. 
Горбачевського 



МОЗУ», посвідчення 
№ 11, «Педагогічна 
майстерність та 
сучасні аспекти 
викладання 
медсестринства в 
акушерстві та 
гінекології», 
16.02.2018р.
1. Платформа масових 
відкритих онлайн 
курсів ТОВ 
«Всеосвіта» (ЄДРПОУ 
№ 41526967), 
Підвищення 
кваліфікації за видом 
«Марафон», назва - 
«Траєкторія розвитку 
сучасного педагога», 
сертифікат № CХ 
530952 від 21.08.2020 
р., дистанційна 
форма, 15 годин
2. Платформа масових 
відкритих онлайн 
курсів ТОВ 
«Всеосвіта» (ЄДРПОУ 
№ 41526967) 
Підвищення 
кваліфікації за видом 
«Вебінар» «Виклики 
пандемії: як 
розвинути в собі 
толерантність до 
невизначеності», 
сертифікат № ВІ 
916010 від 
26.10.2020р, 
дистанційна форма, 2 
години
3. Платформа масових 
відкритих онлайн 
курсів «AtomsHub» , 
суб’єкт ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційного 
забезпечення 
студентів» (ЄДРПОУ 
№ 40911391), 
Підвищення 
кваліфікації за темою:   
«Компетентнісний 
підхід до навчання. 
Практикум для 
сучасного вчителя 
Комунікативна 
компетентність через 
призму навчання 
online», сертифікат № 
54556839164 від 
27.10.2020,  
дистанційна форма, 15 
годин
4. Платформа масових 
відкритих онлайн 
курсів «AtomsHub» 
суб’єкт ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційного 
забезпечення 
студентів» (ЄДРПОУ 
№ 40911391), 
підвищення 
кваліфікації за темою:  
«Компетентнісний 
підхід до навчання. 
Практикум для 
сучасного вчителя. 
Компетентнісний кейс 
розвитку критичного 
мислення вчителя і 



учня». Сертифікат№ 
54556839171 від 
27.10.2020р,  
дистанційна форма, 6 
годин
5. Національна 
медична академія 
післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика ГО 
«Всеукраїнська 
асоціація 
безперервної 
професійної освіти 
лікарів та 
фармацевтів», семінар 
«Світові новини щодо 
здоров’я та якості 
життя жінок», 
сертифікат № 0842 
від 30.10.2020,  
дистанційна форма, 8 
годин
6. ГО «ІППО» 
ЄРДПОУ 43771659,  
підвищення 
кваліфікації за темою: 
«Формування 
особистості: виклики 
часу і нові контексти 
розвитку. Нове в 
освіті. Використання 
фасилітації в 
навчальному 
процесі», сертифікат 
№ 57868062140 від 
30.10.2020,  
дистанційна форма, 6 
годин
7. The 11th 
International scientific 
and practical 
conference “Eurasian 
scientific congress” 
(November 1-3, 2020) 
Barca Academy 
Publishing, Barcelona, 
Spain. Конгрес 
«Інфузійо-
трансфузійна терапія 
масивних 
акушерських кровотеч 
та геморагічного 
шоку: нові погляди на 
стару проблему», 
сертифікат від 1-
3.11.2020р,  
дистанційна форма, 
24 години
8. Національна 
медична академія 
післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика ГО 
«Всеукраїнська 
асоціація 
безперервної 
професійної освіти 
лікарів та 
фармацевтів», 
науково-пракатична 
фахова школа-семінар 
«Контраверсійні 
питання з акушерства 
та гінекології», 
сертифікат № 026 від 
17.11.2020 р,  
дистанційна форма, 7 
годин
9. Платформа масових 
відкритих онлайн 
курсів «AtomsHub» 
суб’єкт ГО «Фонд 



підтримки 
інформаційного 
забезпечення 
студентів» (ЄДРПОУ 
№ 40911391), 
підвищення 
кваліфікації за темою: 
«Змішаний та 
дистанційний 
формати навчання. 
Онлайн безпекаю 
Цифрові інструменти 
для дистанційної 
освіти», сертифікат 
№74331627577 від 
21.11.2020р,  
дистанційна форма, 6 
годин
10.  Платформа 
масових відкритих 
онлайн курсів ТОВ 
«Всеосвіта» (ЄДРПОУ 
№ 41526967), 
підвищення 
кваліфікації за видом 
«конференція» за 
темою «Сучасні 
підходи до організації 
виховної роботи в 
закладах освіти», 
сертифікат№ 
KW942277 від 
03.12.2020р,  
дистанційна форма, 8 
годин
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Васюк Ю.В. 
Формування 
професійної 
компетентності 
майбутніх молодших 
медичних спеціалістів 
у процесі практичної 
підготовки//С.Я. 
Тріско, Ю.В. Васюк, 
В.В. Дубіцька/ 
Матеріали 
Регіональної науково-
практичної 
конференції 
«Особистісно 
орієнтоване навчання 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 
майбутніх молодших 
медичних 
спеціалістів»  (16 
жовтня 2015 
Чернівці). – Чернівці, 
2015. – с. 161-163
2. Васюк Ю.В. 
Порівняння 
кількісного та 
видового складу 
мікрофлори повітря в 
операційній із 
знезараження 
методом 
ультрафільтрації та 
методом 
ультрафіолетового 
опромінення // В.Л. 
Васюк, Я.М. 
Васильчишин, Ю.В. 
Васюк/ Збірник 
наукових праць XVII 
з’їзд ортопедів-
травматологів 
України (5-7 жовтня 



2016 Київ). – Київ, 
2016. - с. 398-399
3. Васюк Ю.В. Сучасні 
аспекти формування 
професійної 
компетентності  
майбутніх молодших 
медичних спеціалістів 
у процесі практичної 
підготовки //Ю.В. 
Васюк, С.Я. Тріска, 
В.В. Дубіцька/. 
Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
інтернет-конференції, 
присвяченої Дню 
заснування 
навчального закладу  
Черкаська медична 
академія (15 жовтня 
2017 Черкаси). – 
Черкаси, 2017. – с. 79-
82
4. Васюк Ю.В. Роль 
мікрочасток 
перенесенні 
патогенної 
мікрофлори в повітрі 
ортопедичних 
операційних //В.Л. 
Васюк, Я.М. 
Васильчишин, Ю.В. 
Васюк/ Український 
науково-практичний 
журнал «Проблеми 
травматології та 
остеосинтезу». 
Чернівці, 2017. – с. 37-
49
5. Васюк Ю.В. Роль 
синдрому «Малих 
ознак раку» в ранній 
діагностиці 
злоякісних процесів 
шийки матки //Ю.В. 
Васюк, О.М. 
Прижбило, І.Р. 
Добинда/ Збірник 
матеріалів семінар-
наково-практичної 
конференції 
«Перспективи 
розвитку медицини в 
країнах ЄС та Україні» 
(Вроцлавск, Польща, 
21-22 грудня, 2018): 
тези конференції. – 
Вроцлавск, Польща, 
2018.- с. 123-125
6. Васюк Ю.В. 
Лабораторні критерії 
ДВЗ-синдрому в 
акушерській практиці 
// Ю.В. Васюк, О.М. 
Прижбило/ Збірник 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Вітчизняна та світова 
медицина в умовах 
сучасності» (м. Дніпро 
11-12 січня 2019 року). 
– м. Дніпро, 2019 – с. 
90-95
7. Васюк Ю.В. Досвід 
формування 
професійних 
компетентностей 
молодших медичних 



спеціалістів у процесі 
практичної підготовки 
з акушерсько-
гінекологічних 
дисциплін на 
сучасному етапі//С.Я. 
Тріска, Ю.В. Васюк, 
О.М. Прижбило/ 
Матеріали обласного 
он-лайн семінару 
«Компетентнісний 
підхід в організації 
практичної підготовки 
студентів медичних 
коледжів. З досвіду 
роботи»  (17 січня 
2019 Чернівці). – 
Чернівці, 2019. – с. 90-
94
8. Васюк Ю.В. 
Особливості 
діагностики і 
лікування 
бактеріологічного 
вагінозу у жінок групи 
ризику розвитку 
ускладнень перебігу 
вагітності пологів та 
післяпологового 
періоду // Ю.В. Васюк, 
О.М. Прижбило/ 
Збірник тез наукових 
робіт «Забезпечення 
здоров’я нації та 
здоров’я особистості 
як пріоритетна 
функція держави»: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Одеса 
18-19 січня 2019 
року).- Одеса, 2019. – 
с. 89-94
9. Васюк Ю.В. 
Педагогічні науки 
//Ю.В. Васюк/ 
Науковий журнал 
Альманах науки. № 
2/2 (23) лютий 2019р. 
- с. 33-35
10. Васюк Ю.В. 
Вроджені і набуті вади 
серця та вагітність: 
особливості ведення 
вагітності та пологів// 
С.Я. Тріска, Ю.В. 
Васюк, Н.П. Яшан/ 
Південноукраїнський 
медичний науковий 
журнал  (№23 
червень 2019 Одеса 
2019). – Одеса 2019. – 
с. 11-13
11. Васюк Ю.В. Аналіз 
розповсюдження 
грудного 
вигодовування як 
основний критерій 
оцінки ефективності 
роботи щодо його 
організації та 
підтримки //Т.П. 
Груба, Ю.В. Васюк, 
А.І. Андрушак/ 
Збірник матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Вітчизняна та світова 
медицина: Вимога 



сьогодення» (11-12 
жовтня 2019 Дніпро). 
– Дніпро, 2019 - с. 76-
80 

203224 Герман Леся 
Василівна

Викладач 
акушерства 
та 
гінекології, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
професійної та 

практичної 
підготовки

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033705, 
виданий 

25.02.2016

17 Клінічне 
медсестринств
о в акушерстві 
та гінекології. 
Репродуктивне 
здоров’я 

І. Закінчила 
Чернівецький 
державний медичний 
інститут, 1994 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар, диплом 
спеціаліста ЛЖ № 
012235; посвідчення 
№ 484 лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Акушерство і 
гінекологія», 1988 р.
ІІ. Кандидат 
медичних наук, 2004 
р., спеціальність 
25.02.2016 р. 
Акушерство та 
гінекологія, диплом 
ДК № 033705.
ІІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплома № ЛЖ 
012235 від 25.01 2021, 
дистанційна  форма, 
«Психолого 
педагогічні основи 
професійної 
діяльності викладачів 
фахових медичних 
коледжів»,78 год.
2. Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини, 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення, 
сертифікат № 1409 від 
6.02.2020р., 
дистанційна форма, 
«Мистецтво 
лікування»,   8 год.
3. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3671-20 від 27.05. 
2020, навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год.
ІV. Професійна 
активність:



1.  Герман Л. В. 
Ранняя диагностика 
первичной 
плацентарной 
недостаточности у 
беременных с 
невынашыванием // 
Л.В. Герман, И.В. 
Калиновская // 
Современная наука: 
Актуальные проблемы 
и пути их решения, 
Россия, Липецк .- Том 
ХІІІ № 8.- Росія, 
2014.- с. 12-15.
2. Герман Л.В. 
Диференційний підхід 
до лікування 
плацентарної 
дисфункції у вагітних 
із невиношуванням / 
Л.В. Герман, І.В. 
Каліновська // 
Клінічна та 
експериментальна 
патологія. -№4 (50). - 
Чернівці 2014.– с. 32-
36.
3. Герман Л.В.  
Ехографічні 
особливості розвитку 
ембріона у вагітних 
групи ризику по не 
виношуванню  / 
Л.В.Герман  //  
Клінічна та 
експериментальна 
патологія. -№3 (71). - 
Чернівці 2014.-с.43-
45.
4. Герман Л.В.  Спосіб 
діагностики 
первинної 
плацентарної 
недостатності в 
ранньому 
ембріональному 
періоді у вагітних з 
невиношуванням 
/Л.В.Герман// 
Посвідчення на 
рацпропозицію 
№3/14 від 
10.01.2014р.
5. Герман Л. В. 
Особливості 
становлення матково-
плацентарного 
кровоточу у вагітних 
при звичній втраті 
вагітності / 
Л.В.Герман  //  
Буковинський 
медичний вісник. 
-№3 (71). - Чернівці 
2014.-с.43-45.
6. Герман Л. В. 
Особливості 
плацентарного 
кровотоку у вагітних 
із невиношуванням/ 
Л.В.Герман, І. В. 
Каліновська//Буковин
ський медичний 
вісник. -19 №1 (73). - 
Чернівці 2015.-с.40-
44.
Герман Л. В. Оцінка 
гормонального стану 
фетоплацентарного 
комплексу у вагітних з 



невиношуванням/ 
Л.В.Герман, І. В. 
Каліновська 
//Буковинський 
медичний вісник 
Неонатологія, хірургія 
та перинатальна 
медицина –Т .V, 
№1(5). - Чернівці 
2015.-с.56-60.

228141 Захарія 
Віталій 
Іванович

Викладач 
основ 
філософськ
их знань та 
історії 
України, 
Всесвітньої 
історії, 
Основне 
місце 
роботи

Цикл 
гуманітарної та 

соціально-
економічної 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Чернівецький 
державний 
університет 

імені Ю. 
Федьковича, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
010103 

Всесвітня 
історія

19 Філософія І. Закінчив 
Чернівецький 
державний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 
2000 р., спеціальність 
«Всесвітня історія», 
історик, викладач, 
диплом спеціаліста 
PH 
№ 13857741.
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3676-20 від 27.05. 
2020, навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу» - 15 год
2. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3676-20 від 27.05. 
2020, навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Інклюзивна освіта» - 
15 год
3. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
МА 794308 навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації від 
08.11.2020 р: вебінар,  
дистанційна форма, 
«Дидактичний 
інструментарій в 
інтегрованому курсі 
«Мистецтво»» 2 год
4. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
JT 404706 навчання 



за програмою 
підвищення 
кваліфікації від  
09.11.2020, вебінар, 
дистанційна форма 
«Як допомогти учням 
ефективно 
підготуватися до ЗНО 
з історії України: 
практичні 
рекомендації» 2 год
5. ТОВ «Всеосвіта» 
(ЄДРПОУ № 
41526967), Сертифікат 
ZD 513578 навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації від  
04.12.2020, вебінар, 
дистанційна форма 
«Ефективна цифрова 
взаємодія з учнями в 
умовах дистанційного 
навчання. Онлайн-
ресурси для 
урізноманітнення 
освітнього процесу» 2 
год
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Інтерактивні методи 
навчання як спосіб 
розвитку творчих 
здібностей студентів 
на заняттях історії / 
О.І. Гучко, В.І.Захарія 
// Особистісно 
орієнтоване навчання 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 
майбутніх молодших 
медичних 
спеціалістів: 
Матеріали 
регіональної науково-
практичної 
конференції, 16 
жовтня, 2015 р.: тези 
доповіді.– Чернівці, 
2015. – С. 53- 56.
2. Захарія В.І.  Історія 
походження 
медичних символів / 
«Геральдика, 
вексилологія України: 
історія, міфи, 
традиції»: матеріали 
обласної науково-
практичної 
конференції засідання 
методичного 
об’єднання викладачів 
історії та суспільних 
дисциплін ВНЗ І-ІІ р. 
а. Чернівецької 
області (27 квітня 2016 
р.) / ДВНЗ «ЧІК». – 
Чернівці, 2016. – 
С.122- 125.
3. Національно-
патріотичне 
виховання у процесі 
формування 
особистості 
майбутнього 
молодшого медичного 
спеціаліста / 
В.І.Захарія //  Сучасні 
педагогічні технології 
та інноваційні 



методики  навчання в 
підготовці молодших 
спеціалістів: 
методологія, теорія, 
досвід, проблеми [ 
Текст]: ІІІ Регіональна 
науково-практична 
конференція, 26 
жовтня 2016 р.: [ 
матеріали] / редкол.: 
А.В. Гапей, М.С. 
Семенюк.– Чернівці: 
ЧКДЕ, 2016. – С.31-34.
4. Гучко О.І., Захарія 
В.І. Національно-
патріотичне 
виховання у процесі 
формування 
особистості 
майбутнього 
молодшого медичного 
спеціаліста / 
«Молодший 
медичний спеціаліст - 
2018: тенденції в 
освіті, перспективи у 
майбутній професії, 
стан у сучасному 
суспільстві»: Збірник 
матеріалів VІІІ-ої 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції. 
– Суми: Сумський 
базовий медичний 
коледж, 2018. –  С. 
364-368. 
5. Гучко О.І., Захарія 
В.І. З історії розвитку 
медичної освіти  на 
Буковині 20-30-ті 
роки ХХ ст.// 
Актуальні питання 
суспільно-
гуманітарних наук та 
історії медицини: 
Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – 
(м.Чернівці, 11-12 
жовтня 2018 р.). – 
Чернівці, 2018. – С.67-
69.
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медсестринств
о в акушерстві 
та гінекології. 
Репродуктивне 
здоров’я 

І. Закінчила 
Чернівецький 
державний медичний 
інститут, 1993 р., 
спеціальність 
«Лікувальна справа», 
лікар, диплом 
спеціаліста КК 
016069; сертифікат № 
147 лікаря-спеціаліста 
за спеціальністю 
«Акушерство та 
гінекологія», 2016 р.  
ІІ. Підвищення 
кваліфікації – 
1. Вищий державний 
навчальний заклад 
України 
«Буковинський 
державний медичний 
університет» 
посвідчення про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації №36706  
від 05.06.2020, цикл 



тематичного 
удосконалення 
«Екстрагенітальна 
патологія в 
акушерстві та 
гінекології, сучасні 
підходи до 
діагностики та 
лікування»-78 год
2. Чернівецька 
обласна рада КЗ 
«Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СЕ № 
02125697 
Реєстраційний № 
3707-20 від 
27.05.2020, навчання 
за програмою 
підвищення 
кваліфікації, 
дистанційна форма 
«Психолого-
педагогічна взаємодія 
учасників освітнього 
процесу та інклюзивні 
компетентності» - 30 
год 
3. МОЗ України. 
Пленум асоціації 
акушер-гінекологів 
України та науково-
практична 
конференція з 
міжнародною участю, 
сертифікат №4305 
0421 від 04.10.2019 
року «Акушерство та 
гінекологія: актуальні 
та дискусійні 
питання»- 10 балів
4. International schооl 
of ginecological end 
reproductive 
endocrinology 
сертифікат від 
04.04.2020р. участі у 
науково-практичній 
фаховій школі з 
онлайн трансляцією  з 
гінекологічної та 
репродуктивної 
ендокринології (ISGE) 
-18 год)
ІІІ. Професійна 
активність:
1. Тріска С.Я. 
Формування 
професійної 
компетентності 
майбутніх молодших 
медичних спеціалістів 
у процесі практичної 
підготовки//С.Я. 
Тріско, Ю.В. Васюк, 
В.В. Дубіцька/ 
Матеріали 
Регіональної науково-
практичної 
конференції 
«Особистісно 
орієнтоване навчання 
як підвищення якості 
освіти та формування 
професійної культури 
майбутніх молодших 
медичних 



спеціалістів»  (16 
жовтня 2015 
Чернівці). – Чернівці, 
2015. – с. 161-163
2. Тріска С.Я. Сучасні 
аспекти формування 
професійної 
компетентності  
майбутніх молодших 
медичних спеціалістів 
у процесі практичної 
підготовки /Ю.В. 
Васюк, С.Я. Тріска, 
В.В. Дубіцька//. 
Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
інтернет-конференції, 
присвяченої Дню 
заснування 
навчального закладу  
Черкаська медична 
академія (15 жовтня 
2017 Черкаси). – 
Черкаси, 2017. – с. 72-
82
3. Тріска С.Я. Досвід 
формування 
професійних 
компетентностей 
молодших медичних 
спеціалістів у процесі 
практичної підготовки 
з акушерсько-
гінекологічних 
дисциплін на 
сучасному етапі//С.Я. 
Тріско, Ю.В. Васюк, 
О.М. Прижбило/ 
Матеріали обласного 
он-лайн семінару 
«Компетентнісний 
підхід в організації 
практичної підготовки 
студентів медичних 
коледжів. З досвіду 
роботи»  (17 січня 
2019 Чернівці). – 
Чернівці, 2019. – с. 90-
94
4. Тріска С.Я. 
Вроджені і набуті вади 
серця та вагітність: 
особливості ведення 
вагітності та пологів// 
С.Я. Тріска, Ю.В. 
Васюк, Н.П. Яшан/ 
Південноукраїнський 
медичний науковий 
журнал  (№23 
червень 2019 Одеса 
2019). – Одеса 2019. – 
с. 45-47
ІV. Практична робота:
Лікар акушер-
гінеколог 
Чернівецького 
пологового будинку 
№ 1 1993-1996 р.; 
лікар акушер-
гінеколог першої 
кваліфікаційної 
категорії ОКНП 
«Чернівецький 
обласний медичний 
діагностичний центр» 
2000 -2021 р.– 23 
роки стажу 
практикуючого лікаря

 



 
  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

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 
обставин 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 

Клінічне 
медсестринство в 
інфектології

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, практичне 
навчання, майстер-класи, 
симуляційне навчання в 
навчально-тренувальних 
кабінетах на 
спеціалізованих медичних 
тренажерах, муляжах, 
практичне навчання в 
реальних умовах 
безпосередньо біля ліжка 
пацієнта на базах ЗОЗ; 
обговорення конкретних 
ситуацій; вирішення 
типових завдань, клінічних 
та ситуаційних задач; case 
study; проблемне, 
контекстне навчання; 
робота над індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота здобувачів

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
здобувачів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



медсестринські 
функції
ПРН 7. Брати 
участь у 
забезпеченні 
спостереження за 
здоровим та 
перехворілим 
населенням, його 
реабілітації в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 
вдома, громаді та 
користуючись 
чинними наказами 
МОЗУ вміти: 
вести динамічне 
спостереження за 
населенням; 
робити розрахунок 
та аналіз 
статистичних 
показників 
ефективності 
спостереження; 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу серед 
пацієнтів з різним 
станом здоров’я; 
вести 
спостереження за 
часто- та 
довгохворіючими; 
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 
пацієнтоцентрова
ного 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

ПРН 9. 
Демонструвати 
вміння ефективної 
професійної 
комунікації в усній, 
письмовій формах 
українською та 
іноземною мовами 
для реалізації 
академічної 
мобільності, 
ефективного 
обміну 
професійною 
інформацією
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 

Медичне та 
фармацевтичне 
товарознавство

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекція-
візуалізація з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції із заздалегідь 
запланованими помилками; 
робота в команді; тренінги; 
case study; проблемне, 
контекстне навчання; 
індивідуальне навчання; 
навчання на основі досвіду

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач,  
завдання для самостійної 
роботи студентів, 
індивідуальні навчально-
дослідні завдання, 
модульний контроль



впливом факторів 
зовнішнього 
середовища в 
процесі 
транспортування, 
зберігання та 
експлуатації

ПРН 4. 
Демонструвати 
вміння керувати 
медсестринським 
персоналом в 
умовах закладів 
охорони здоров’я 
та відповідно до 
посадових 
обов’язків з метою 
дотримання 
санепідрежиму 
вміти: проводити 
навчання 
молодшого 
медперсоналу з 
питань виконання 
функціональних 
обов’язків та ОП; 
контролювати 
роботу молодшого 
медперсоналу та 
дотримання ним 
правил техніки 
безпеки, виконання 
правил 
внутрішнього 
розпорядку 
персоналом та 
пацієнтами, 
дотримання 
заходів 
сангігрежиму в 
палатах та 
медичних 
кабінетах
ПРН 5. 
Здійснювати 
медсестринське 
адміністрування 
щодо підвищення 
ефективності 
роботи медичної 
установи та 
вміти: приймати 
управлінські 
рішення, 
забепечувати їх 
виконання на основі 
застосування 
моделей 
медсестринського 
керівництва; 
забезпечувати 
виконання наказів 
та постанов з 
питань ОЗ; 
оволодіти 
функціональними 
обов’язками 
керівника 
медсестринських 
служб; знати 
порядок проведення 
ліцензування та 
акредитації 
закладів охорони 
здоров’я, 
лабораторій 
різного профілю
ПРН 6. 
Забезпечувати 
здоровий 

Менеджмент та 
лідерство в 
медсестринстві 

Методи ІТ, створення 
конференції, проєктів за 
допомогою програмного 
забезпечення Google Meet, 
Zoom; лекція-візуалізація з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекція із заздалегідь 
запланованими помилками, 
лекція-прес-конференція, 
практичне навчання, робота 
в команді; тренінги; ділові 
та рольові ігри; сase study; 
проблемне, контекстне 
навчання; індивідуальне 
навчання; навчання на 
основі досвіду

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмове експрес-
опитування, завдання для 
самостійної роботи 
студентів, вирішення 
ситуаційних задач, 
індивідуальні навчально-
дослідні завдання, 
модульний контроль



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 9. 
Демонструвати 
вміння ефективної 
професійної 
комунікації в усній, 
письмовій формах 
українською та 
іноземною мовами 
для реалізації 
академічної 
мобільності, 
ефективного 
обміну 
професійною 
інформацією
ПРН 19. 
Практикувати 
застосування 
ефективних 
поведінкових 
стратегій на 
індивідуальному/сі
мейному/суспільно
му рівнях для 
покращення стану 
здоров’я шляхом 
впливу на спосіб 
життя та 
заохочення до 
самостійного 
догляду 
індивідуальних осіб 



та сімей
ПРН 20. Своєчасно 
та належно вести 
медсестринську 
документацію 
відповідно до 
чинного 
законодавства, 
використовуючи 
необхідні 
комп’ютерні 
технології, 
здійснювати 
моніторинг та 
аналіз 
документації

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

Медична та соціальна 
реабілітація

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, практичне 
навчання, майстер-класи, 
практичне навчання в 
реальних умовах 
безпосередньо біля ліжка 
пацієнта на базах ЗОЗ; 
обговорення конкретних 
ситуацій; вирішення 
типових завдань, клінічних 
та ситуаційних задач; case 
study; проблемне, 
контекстне навчання; 
робота над індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота здобувачів

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
здобувачів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



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 в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 
вдома, громаді та 
користуючись 
чинними наказами 
МОЗУ вміти: 
вести динамічне 
спостереження за 
населенням; 
робити розрахунок 
та аналіз 
статистичних 
показників 
ефективності 
спостереження; 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу серед 
пацієнтів з різним 
станом здоров’я; 
вести 



спостереження за 
часто- та 
довгохворіючими; 
розраховувати та 
оцінювати окремі 
показники 
комплексної дії 
мікроклімату на 
організм людини; 
визначати етапи 
медико-соціальної 
реабілітації 
пацієнта, завдання 
до кожного етапу; 
складати комплекс 
реабілітаційних 
заходів залежно від 
профілю, перебігу, 
періоду 
захворювання; 
проводити перепис 
дитячого 
населення
ПРН 9. 
Демонструвати 
вміння ефективної 
професійної 
комунікації в усній, 
письмовій формах 
українською та 
іноземною мовами 
для реалізації 
академічної 
мобільності, 
ефективного 
обміну 
професійною 
інформацією
ПРН 19. 
Практикувати 
застосування 
ефективних 
поведінкових 
стратегій на 
індивідуальному/сі
мейному/суспільно
му рівнях для 
покращення стану 
здоров’я шляхом 
впливу на спосіб 
життя та 
заохочення до 
самостійного 
догляду 
індивідуальних осіб 
та сімей
ПРН 20. Своєчасно 
та належно вести 
медсестринську 
документацію 
відповідно до 
чинного 
законодавства, 
використовуючи 
необхідні 
комп’ютерні 
технології, 
здійснювати 
моніторинг та 
аналіз 
документації

ПРН 1. Проводити 
медсестринське 
суб’єктивне й 
об’єктивне 
обстеження різних 
органів, систем 
пацієнта та 
оцінювати 
отримані дані в 

Медсестринство в 
онкології

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
здобувачів, індивідуальні 



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 
обставин 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 в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 
вдома, громаді та 
користуючись 
чинними наказами 
МОЗУ вміти: 
вести динамічне 
спостереження за 
населенням; 
робити розрахунок 
та аналіз 
статистичних 
показників 
ефективності 
спостереження; 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу серед 

мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, практичне 
навчання, майстер-класи, 
симуляційне навчання в 
навчально-тренувальних 
кабінетах на 
спеціалізованих медичних 
тренажерах, муляжах, 
практичне навчання в 
реальних умовах 
безпосередньо біля ліжка 
пацієнта на базах ЗОЗ; 
обговорення конкретних 
ситуацій; вирішення 
типових завдань, клінічних 
та ситуаційних задач; case 
study; проблемне, 
контекстне навчання; 
робота над індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота здобувачів

навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



пацієнтів з різним 
станом здоров’я; 
вести 
спостереження за 
часто- та 
довгохворіючими; 
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 
пацієнтоцентрова
ного 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
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 
обставин та 
вміти: виявляти 
дійсні проблеми 
пацієнта; 
оцінювати їх 
першочерговість, 
установлювати 
медсестринський 
діагноз
ПРН 3. Планувати 
медсестринські 
втручання в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 
вдома, 
непередбачуваних 
обставин та вміти 
складати план 
медсестринських 
втручань для 
вирішення дійсних 
та супутніх 
проблем пацієнтів 
різного віку; 
здійснювати 
взаємозалежні 
медсестринські 
функції
ПРН 8. Виконувати 
медичні маніпуляції 
з метою 
забезпечення 
санітарно-
протиепідемічного 
режиму, 
стабілізації 
функціонального 
стану організму, 
особистої гігієни, 
харчування 
пацієнта
ПРН 9. 

Медсестринська 
виробнича практика

Практичне навчання в 
реальних умовах 
безпосередньо біля ліжка 
пацієнта на базах ЗОЗ; 
обговорення конкретних 
ситуацій; вирішення 
типових завдань, клінічних 
та ситуаційних задач; case 
study; робота у групах, 
робота над індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота здобувачів

Вирішення ситуаційних 
задач, клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
здобувачів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



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 
пацієнтоцентрова
ного догляду 
відповідно до 
клінічних 
протоколів та 
правових 
стандартів 
медсестринства
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

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 
обставин та 
вміти: виявляти 
дійсні проблеми 
пацієнта; 
оцінювати їх 
першочерговість, 
установлювати 
медсестринський 
діагноз
ПРН 3. Планувати 
медсестринські 
втручання в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 
вдома, 
непередбачуваних 
обставин та вміти 
складати план 
медсестринських 
втручань для 
вирішення дійсних 
та супутніх 
проблем пацієнтів 
різного віку; 
здійснювати 
взаємозалежні 
медсестринські 
функції
ПРН 8. Виконувати 
медичні маніпуляції 
з метою 
забезпечення 
санітарно-
протиепідемічного 
режиму, 
стабілізації 
функціонального 
стану організму, 
особистої гігієни, 
харчування 
пацієнта

Невідкладні стани в 
медсестринській 
практиці

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, практичне 
навчання, майстер-класи, 
симуляційне навчання в 
навчально-тренувальних 
кабінетах на 
спеціалізованих медичних 
тренажерах, муляжах, 
практичне навчання в 
реальних умовах 
безпосередньо біля ліжка 
пацієнта на базах ЗОЗ; 
обговорення конкретних 
ситуацій; вирішення 
типових завдань, клінічних 
та ситуаційних задач; case 
study; проблемне, 
контекстне навчання; 
робота над індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота здобувачів

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
здобувачів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



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 
пацієнтоцентрова
ного 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

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 

Обстеження та оцінка 
стану здоров’я людини

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, практичне 
навчання, майстер-класи, 
симуляційне навчання в 
навчально-тренувальних 
кабінетах на 
спеціалізованих медичних 
тренажерах, муляжах, 
практичне навчання в 
реальних умовах 
безпосередньо біля ліжка 
пацієнта на базах ЗОЗ; 
обговорення конкретних 
ситуацій; вирішення 
типових завдань, клінічних 
та ситуаційних задач; case 
study; проблемне, 
контекстне навчання; 
робота над індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота здобувачів

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
клінічних задач, завдання 
для самостійної роботи 
здобувачів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



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 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 
пацієнтоцентрова
ного догляду 
відповідно до 
клінічних 
протоколів та 
правових 
стандартів 
медсестринства
ПРН 14. Вміти 
підготувати 
пацієнта, 
здійснити забір і 
скерування 
біологічного 
матеріалу на 
лабораторне та 
інструментальне 
дослідження
ПРН 20. Своєчасно 
та належно вести 
медсестринську 
документацію 
відповідно до 
чинного 
законодавства, 
використовуючи 



необхідні 
комп’ютерні 
технології, 
здійснювати 
моніторинг та 
аналіз 
документації
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 
обставин 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 в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 

Синдромальна 
діагностика у 
медсестринській 
практиці

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, практичне 
навчання, майстер-класи, 
симуляційне навчання в 
навчально-тренувальних 
кабінетах на 
спеціалізованих медичних 
тренажерах, муляжах, 
практичне навчання в 
реальних умовах 
безпосередньо біля ліжка 
пацієнта на базах ЗОЗ; 
обговорення конкретних 
ситуацій; вирішення 
типових завдань, клінічних 
та ситуаційних задач; case 
study; проблемне, 
контекстне навчання; 
робота над індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота здобувачів

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
здобувачів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



вдома, громаді та 
користуючись 
чинними наказами 
МОЗУ вміти: 
вести динамічне 
спостереження за 
населенням; 
робити розрахунок 
та аналіз 
статистичних 
показників 
ефективності 
спостереження; 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу серед 
пацієнтів з різним 
станом здоров’я; 
вести 
спостереження за 
часто- та 
довгохворіючими; 
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 
пацієнтоцентрова



ного 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

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 
обставин 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; 

Клінічне 
медсестринство в 
акушерстві та 
гінекології. 
Репродуктивне 
здоров’я 

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, практичне 
навчання, майстер-класи, 
практичне навчання в 
реальних умовах 
безпосередньо біля ліжка 
пацієнта на базах ЗОЗ; 
обговорення конкретних 
ситуацій; вирішення 
типових завдань, клінічних 
та ситуаційних задач; case 
study; проблемне, 
контекстне навчання; 
робота над індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота здобувачів

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
здобувачів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



здійснювати 
взаємозалежні 
медсестринські 
функції
ПРН 7. Брати 
участь у 
забезпеченні 
спостереження за 
здоровим та 
перехворілим 
населенням, його 
реабілітації в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 
вдома, громаді та 
користуючись 
чинними наказами 
МОЗУ вміти: 
вести динамічне 
спостереження за 
населенням; 
робити розрахунок 
та аналіз 
статистичних 
показників 
ефективності 
спостереження; 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу серед 
пацієнтів з різним 
станом здоров’я; 
вести 
спостереження за 
часто- та 
довгохворіючими; 
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 
пацієнтоцентрова
ного 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
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 

Медсестринська 
переддипломна 
практика

Практичне навчання в 
реальних умовах 
безпосередньо біля ліжка 
пацієнта на базах ЗОЗ; 
обговорення конкретних 
ситуацій; вирішення 
типових завдань, клінічних 
та ситуаційних задач; case 
study; робота у групах, 
робота над індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота здобувачів

Вирішення ситуаційних 
задач, клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
здобувачів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



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 4. 
Демонструвати 
вміння керувати 
медсестринським 
персоналом в 
умовах закладів 
охорони здоров’я 
та відповідно до 
посадових 
обов’язків з метою 
дотримання 
санепідрежиму 
вміти: проводити 
навчання 
молодшого 
медперсоналу з 
питань виконання 
функціональних 
обов’язків та ОП; 
контролювати 
роботу молодшого 
медперсоналу та 
дотримання ним 
правил техніки 
безпеки, виконання 
правил 
внутрішнього 
розпорядку 
персоналом та 
пацієнтами, 
дотримання 
заходів 
сангігрежиму в 
палатах та 
медичних 
кабінетах.
ПРН 5. 
Здійснювати 
медсестринське 
адміністрування 
щодо підвищення 
ефективності 
роботи медичної 
установи та 
вміти: приймати 
управлінські 
рішення, 
забепечувати їх 
виконання на основі 
застосування 
моделей 
медсестринського 
керівництва; 
забезпечувати 
виконання наказів 
та постанов з 
питань ОЗ; 
оволодіти 
функціональними 
обов’язками 
керівника 
медсестринських 
служб; знати 
порядок проведення 
ліцензування та 



акредитації 
закладів охорони 
здоров’я, 
лабораторій 
різного профілю.
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 в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 
вдома, громаді та 
користуючись 
чинними наказами 
МОЗУ вміти: 
вести динамічне 
спостереження за 
населенням; 
робити розрахунок 
та аналіз 
статистичних 
показників 
ефективності 
спостереження; 
проводити 



роз’яснювальну 
роботу серед 
пацієнтів з різним 
станом здоров’я; 
вести 
спостереження за 
часто- та 
довгохворіючими; 
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 
пацієнтоцентрова
ного 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 16. Проводити 
економічний аналіз 
у системі охорони 
здоров’я, зокрема 
системний аналіз 
основних проблем 
охорони здоров’я; 
здійснювати 
маркетингове 
дослідження ринку 
медичних послуг.
ПРН 17. Вміти 
оцінювати 
економічну 
ефективність у 
системі охорони 
здоров’я; 
аналізувати процес 
планування та 
фінансування в 
системі охорони 



здоров’я.
ПРН 18. Надавати 
екстрену 
долікарську 
медичну допомогу 
на підставі 
діагнозу гострого 
невідкладного 
стану, а також в 
надзвичайних 
ситуаціях у мирний 
та воєнний час.
ПРН 19. 
Практикувати 
застосування 
ефективних 
поведінкових 
стратегій на 
індивідуальному/сі
мейному/суспільно
му рівнях для 
покращення стану 
здоров’я шляхом 
впливу на спосіб 
життя та 
заохочення до 
самостійного 
догляду 
індивідуальних осіб 
та сімей.
ПРН 20. Своєчасно 
та належно вести 
медсестринську 
документацію 
відповідно до 
чинного 
законодавства, 
використовуючи 
необхідні 
комп’ютерні 
технології, 
здійснювати 
моніторинг та 
аналіз 
документації.

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, 

Медсестринство в 
сімейній медицині

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, практичне 
навчання, майстер-класи, 
симуляційне навчання в 
навчально-тренувальних 
кабінетах на 
спеціалізованих медичних 
тренажерах, муляжах, 
практичне навчання в 
реальних умовах 
безпосередньо біля ліжка 
пацієнта на базах ЗОЗ; 
обговорення конкретних 
ситуацій; вирішення 
типових завдань, клінічних 
та ситуаційних задач; case 
study; проблемне, 
контекстне навчання; 
робота над індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота здобувачів

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
здобувачів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



непередбачуваних 
обставин 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 в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 
вдома, громаді та 
користуючись 
чинними наказами 
МОЗУ вміти: 
вести динамічне 
спостереження за 
населенням; 
робити розрахунок 
та аналіз 
статистичних 
показників 
ефективності 
спостереження; 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу серед 
пацієнтів з різним 
станом здоров’я; 
вести 
спостереження за 
часто- та 
довгохворіючими; 
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 
пацієнтоцентрова
ного 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

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, 

Клінічне 
медсестринство в 
хірургії

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, практичне 
навчання, майстер-класи, 
практичне навчання в 
реальних умовах 
безпосередньо біля ліжка 
пацієнта на базах ЗОЗ; 
обговорення конкретних 
ситуацій; вирішення 
типових завдань, клінічних 
та ситуаційних задач; case 

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
здобувачів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



алергологічний та 
епідеміологічний 
анамнез, 
оцінювати 
анамнестичні дані
ПРН 2. Проводити 
медсестринську 
діагностику, 
виявляти та 
оцінювати 
проблеми пацієнта 
в умовах закладів 
охорони здоров’я, 
непередбачуваних 
обставин 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 в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 
вдома, громаді та 
користуючись 
чинними наказами 
МОЗУ вміти: 
вести динамічне 
спостереження за 
населенням; 
робити розрахунок 
та аналіз 
статистичних 
показників 
ефективності 
спостереження; 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу серед 
пацієнтів з різним 
станом здоров’я; 
вести 
спостереження за 
часто- та 
довгохворіючими; 
розраховувати та 
оцінювати окремі 
показники 
комплексної дії 
мікроклімату на 
організм людини; 
визначати етапи 

study; проблемне, 
контекстне навчання; 
робота над індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота здобувачів



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 
пацієнтоцентрова
ного 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
ПРН 1. Проводити 
медсестринське 
суб’єктивне й 
об’єктивне 
обстеження різних 
органів, систем 
пацієнта та 
оцінювати 
отримані дані в 
умовах закладів 

Атестація Консультації Атестація у формі ЄДКІ, 
який складається з таких 
компонентів:
І – інтегрований тестовий 
іспит «Крок Б» та ІІ – 
практично-орієнтований 
іспит з клінічного 
медсестринства у 
внутрішній медицині, 
хірургії, педіатрії 



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 4. 
Демонструвати 
вміння керувати 
медсестринським 
персоналом в 
умовах закладів 
охорони здоров’я 
та відповідно до 
посадових 
обов’язків з метою 
дотримання 
санепідрежиму 
вміти: проводити 
навчання 
молодшого 
медперсоналу з 
питань виконання 
функціональних 
обов’язків та ОП; 
контролювати 
роботу молодшого 
медперсоналу та 
дотримання ним 
правил техніки 
безпеки, виконання 
правил 
внутрішнього 



розпорядку 
персоналом та 
пацієнтами, 
дотримання 
заходів 
сангігрежиму в 
палатах та 
медичних 
кабінетах.
ПРН 5. 
Здійснювати 
медсестринське 
адміністрування 
щодо підвищення 
ефективності 
роботи медичної 
установи та 
вміти: приймати 
управлінські 
рішення, 
забепечувати їх 
виконання на основі 
застосування 
моделей 
медсестринського 
керівництва; 
забезпечувати 
виконання наказів 
та постанов з 
питань ОЗ; 
оволодіти 
функціональними 
обов’язками 
керівника 
медсестринських 
служб; знати 
порядок проведення 
ліцензування та 
акредитації 
закладів охорони 
здоров’я, 
лабораторій 
різного профілю.
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 в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 
вдома, громаді та 
користуючись 
чинними наказами 
МОЗУ вміти: 
вести динамічне 
спостереження за 
населенням; 
робити розрахунок 
та аналіз 
статистичних 
показників 
ефективності 
спостереження; 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу серед 
пацієнтів з різним 
станом здоров’я; 
вести 
спостереження за 
часто- та 
довгохворіючими; 
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 
пацієнтоцентрова
ного 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 16. Проводити 
економічний аналіз 
у системі охорони 
здоров’я, зокрема 
системний аналіз 
основних проблем 
охорони здоров’я; 
здійснювати 
маркетингове 
дослідження ринку 
медичних послуг.
ПРН 17. Вміти 
оцінювати 
економічну 
ефективність у 
системі охорони 
здоров’я; 
аналізувати процес 
планування та 
фінансування в 
системі охорони 
здоров’я.
ПРН 18. Надавати 
екстрену 
долікарську 
медичну допомогу 
на підставі 
діагнозу гострого 
невідкладного 
стану, а також в 
надзвичайних 
ситуаціях у мирний 
та воєнний час.
ПРН 19. 
Практикувати 
застосування 
ефективних 
поведінкових 
стратегій на 
індивідуальному/сі
мейному/суспільно
му рівнях для 
покращення стану 
здоров’я шляхом 
впливу на спосіб 
життя та 
заохочення до 
самостійного 
догляду 
індивідуальних осіб 
та сімей.
ПРН 20. Своєчасно 
та належно вести 
медсестринську 
документацію 
відповідно до 
чинного 
законодавства, 
використовуючи 
необхідні 
комп’ютерні 
технології, 
здійснювати 
моніторинг та 



аналіз 
документації.

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 
обставин 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 в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 
вдома, громаді та 
користуючись 
чинними наказами 
МОЗУ вміти: 
вести динамічне 

Клінічне 
медсестринство у 
внутрішній медицині

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, практичне 
навчання, майстер-класи, 
симуляційне навчання в 
навчально-тренувальних 
кабінетах на 
спеціалізованих медичних 
тренажерах, муляжах, 
практичне навчання в 
реальних умовах 
безпосередньо біля ліжка 
пацієнта на базах ЗОЗ; 
обговорення конкретних 
ситуацій; вирішення 
типових завдань, клінічних 
та ситуаційних задач; case 
study; проблемне, 
контекстне навчання; 
робота над індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота здобувачів

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
здобувачів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



спостереження за 
населенням; 
робити розрахунок 
та аналіз 
статистичних 
показників 
ефективності 
спостереження; 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу серед 
пацієнтів з різним 
станом здоров’я; 
вести 
спостереження за 
часто- та 
довгохворіючими; 
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 
пацієнтоцентрова
ного 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

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 
обставин 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 

Клінічне 
медсестринство в 
педіатрії

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, практичне 
навчання, майстер-класи, 
практичне навчання в 
реальних умовах 
безпосередньо біля ліжка 
пацієнта на базах ЗОЗ; 
обговорення конкретних 
ситуацій; вирішення 
типових завдань, клінічних 
та ситуаційних задач; case 
study; проблемне, 
контекстне навчання; 
робота над індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота здобувачів

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
здобувачів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



забезпеченні 
спостереження за 
здоровим та 
перехворілим 
населенням, його 
реабілітації в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 
вдома, громаді та 
користуючись 
чинними наказами 
МОЗУ вміти: 
вести динамічне 
спостереження за 
населенням; 
робити розрахунок 
та аналіз 
статистичних 
показників 
ефективності 
спостереження; 
проводити 
роз’яснювальну 
роботу серед 
пацієнтів з різним 
станом здоров’я; 
вести 
спостереження за 
часто- та 
довгохворіючими; 
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 
пацієнтоцентрова
ного 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

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 Методи ІТ, 
створення 
віртуальної 
організації, 
віртуальних 
навчальних 
кімнат, 
конференції, 
проектів за 

Анатомія людини Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проектів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, практичне 
навчання, робота в команді; 
тренінги; симуляційне 
навчання на 
спеціалізованих медичних 
муляжах; case study; 
проблемне, контекстне 
навчання; індивідуальне 
навчання; навчання на 
основі досвіду

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
студентів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



допомогою 
програмного 
забезпечення 
Google Meet, Zoom; 
лекції-візуалізації з 
використанням 
мультимедійних 
технологій; лекції-
бесіди, лекції із 
заздалегідь 
запланованими 
помилками, 
практичне 
навчання, робота в 
команді; тренінги; 
симуляційне 
навчання на 
спеціалізованих 
медичних муляжах; 
case study; 
проблемне, 
контекстне 
навчання; 
індивідуальне 
навчання; 
навчання на основі 
досвіду Усне 
опитування, 
тестовий 
контроль, письмові 
експрес-
опитування, 
вирішення 
ситуаційних задач, 
відпрацювання 
практичних 
навичок, завдання 
для самостійної 
роботи студентів, 
індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, 
модульний 
контроль
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 
Методи ІТ, 
створення 
віртуальної 
організації, 
віртуальних 
навчальних 
кімнат, 
конференції, 
проектів за 



допомогою 
програмного 
забезпечення 
Google Meet, Zoom; 
лекції-візуалізації з 
використанням 
мультимедійних 
технологій; лекції-
бесіди, лекції із 
заздалегідь 
запланованими 
помилками, 
практичне 
навчання, робота в 
команді; тренінги; 
симуляційне 
навчання на 
спеціалізованих 
медичних муляжах; 
case study; 
проблемне, 
контекстне 
навчання; 
індивідуальне 
навчання; 
навчання на основі 
досвіду Усне 
опитування, 
тестовий 
контроль, письмові 
експрес-
опитування, 
вирішення 
ситуаційних задач,  
відпрацювання 
практичних 
навичок, завдання 
для самостійної 
роботи студентів, 
індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, 
модульний 
контроль
ПРН 19. 
Практикувати 
застосування 
ефективних 
поведінкових 
стратегій на 
індивідуальному/сі
мейному/ 
суспільному рівнях 
для покращення 
стану здоров’я 
шляхом впливу на 
спосіб життя та 
заохочення до 
самостійного 
догляду 
індивідуальних осіб 
та сімей Методи 
ІТ, створення 
віртуальної 
організації, 
віртуальних 
навчальних 
кімнат, 
конференції, 
проектів за 
допомогою 
програмного 
забезпечення 
Google Meet, Zoom; 
лекції-візуалізації з 
використанням 
мультимедійних 
технологій; лекції-
бесіди, лекції із 
заздалегідь 
запланованими 



помилками, 
практичне 
навчання, робота в 
команді; тренінги; 
симуляційне 
навчання на 
спеціалізованих 
медичних муляжах; 
case study; 
проблемне, 
контекстне 
навчання; 
індивідуальне 
навчання; 
навчання на основі 
досвіду Усне 
опитування, 
тестовий 
контроль, письмові 
експрес-
опитування, 
вирішення 
ситуаційних задач,  
відпрацювання 
практичних 
навичок, завдання 
для самостійної 
роботи студентів, 
індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, 
модульний 
контроль

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 

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Методи ІТ,  проєктів за 
допомогою програмного 
забезпечення Google Meet, 
Zoom; дискусії; конференції 
в поєднанні з СРС, 
практичне навчання; робота 
в команді; тренінги; case 
study; проблемне, 
контекстне навчання; 
індивідуальне навчання; 
навчання на основі досвіду; 
обговорення конкретних 
ситуацій

Усне опитування, есе, 
тестовий контроль, письмові 
експрес-опитування, 
монологічне 
висловлювання, анотований 
переклад текстів для 
додаткового читання, 
анотації професійно 
орієнтованих текстів, 
завдання для самостійної 
роботи студентів, 
індивідуальні навчально-
дослідні завдання, 
модульний контроль



траєкторію 
особистісно-
професійного 
зростання 
здобувачів освіти
ПРН 9. 
Демонструвати 
вміння ефективної 
професійної 
комунікації в усній, 
письмовій формах 
українською та 
іноземною мовами 
для реалізації 
академічної 
мобільності, 
ефективного 
обміну 
професійною 
інформацією
ПРН 20. Своєчасно 
та належно вести 
медсестринську 
документацію 
відповідно до 
чинного 
законодавства, 
використовуючи 
необхідні
ПРН 22. Вміти 
ефективно 
застосовувати 
сучасні освітні 
технології, зокрема 
дистанційні, 
активні методи; 
проводити освітню 
та освітньо-
методичну роботу 
з усіх видів 
навчальних занять 
у закладах фахової 
передвищої освіти; 
розробляти 
індивідуальні 
траєкторії 
розвитку 
здобувачів освіти 
комп’ютерні 
технології, 
здійснювати 
моніторинг та 
аналіз 
документації

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 
пацієнтоцентрова

Медична хімія та 
клінічні біохімічні 
дослідження

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проектів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, практичне 
навчання робота в команді; 
тренінги; case study; 
проблемне, контекстне 
навчання; індивідуальне 
навчання; навчання на 
основі досвіду

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
студентів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



ного догляду 
відповідно до 
клінічних 
протоколів та 
правових 
стандартів 
медсестринства
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 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 
пацієнтоцентрова
ного догляду 
відповідно до 
клінічних 
протоколів та 
правових 
стандартів 
медсестринства
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 

Мікробіологія Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проектів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди; практичне 
навчання; робота в команді; 
case study; проблемне, 
контекстне навчання; 
індивідуальне навчання; 
навчання на основі досвіду

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, 
клінічних задач, 
відпрацювання практичних 
навичок, завдання для 
самостійної роботи 
студентів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



обстежень і 
спостережень 
методи, 
апаратуру 
біохімічного 
аналізу; володіти 
найбільш 
поширеними 
методиками 
біохімічного 
обстеження 
організму людини
ПРН 5. 
Здійснювати 
медсестринське 
адміністрування 
щодо підвищення 
ефективності 
роботи медичної 
установи та 
вміти: приймати 
управлінські 
рішення, 
забепечувати їх 
виконання на основі 
застосування 
моделей 
медсестринського 
керівництва; 
забезпечувати 
виконання наказів 
та постанов з 
питань ОЗ; 
оволодіти 
функціональними 
обов’язками 
керівника 
медсестринських 
служб; знати 
порядок проведення 
ліцензування та 
акредитації 
закладів охорони 
здоров’я, 
лабораторій 
різного профілю
ПРН 9. 
Демонструвати 
вміння ефективної 
професійної 
комунікації в усній, 
письмовій формах 
українською та 
іноземною мовами 
для реалізації 
академічної 
мобільності, 
ефективного 
обміну 
професійною 
інформацією
ПРН 16. Проводити 
економічний аналіз 
у системі охорони 
здоров’я, зокрема 
системний аналіз 
основних проблем 
охорони здоров’я; 
здійснювати 
маркетингове 
дослідження ринку 
медичних послуг.
ПРН 17. Вміти 
оцінювати 
економічну 
ефективність у 
системі охорони 
здоров’я; 
аналізувати процес 
планування та 
фінансування в 

Економіка охорони 
здоров’я. Маркетинг 
медичних послуг

Лекції-візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-прес-конференції, 
проблемні семінари; робота 
в команді; тренінги; 
контекстне навчання; 
індивідуальне навчання; 
навчання на основі досвіду

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, завдання для 
самостійної роботи 
студентів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



системі охорони 
здоров’я

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 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 
пацієнтоцентрова
ного догляду 
відповідно до 
клінічних 
протоколів та 
правових 
стандартів 
медсестринства

Патоморфологія та 
патофізіологія

Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проектів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, робота в 
команді; тренінги; case 
study; проблемне, 
контекстне навчання; 
індивідуальне навчання; 
навчання на основі досвіду; 
практичне навчання

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, завдання 
для самостійної роботи 
студентів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



ПРН 20. Своєчасно 
та належно вести 
медсестринську 
документацію 
відповідно до 
чинного 
законодавства, 
використовуючи 
необхідні 
комп’ютерні 
технології, 
здійснювати 
моніторинг та 
аналіз 
документації

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 3. Планувати 
медсестринські 
втручання в 
умовах закладів 
охорони здоров’я, 
вдома, 
непередбачуваних 
обставин та вміти 
складати план 
медсестринських 
втручань для 
вирішення дійсних 
та супутніх 
проблем пацієнтів 
різного віку; 
здійснювати 
взаємозалежні 
медсестринські 
функції
ПРН 8. Виконувати 
медичні маніпуляції 
з метою 
забезпечення 
санітарно-
протиепідемічного 
режиму, 
стабілізації 
функціонального 
стану організму, 
особистої гігієни, 
харчування 
пацієнта
ПРН 9. 
Демонструвати 
вміння ефективної 
професійної 
комунікації в усній, 
письмовій формах 

Фізіологія людини Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проектів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; лекції-
візуалізації з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекції-бесіди, робота в 
команді; тренінги; case 
study; проблемне, 
контекстне навчання; 
індивідуальне навчання; 
навчання на основі досвіду; 
практичне навчання

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, вирішення 
ситуаційних задач, завдання 
для самостійної роботи 
студентів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



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 
пацієнтоцентрова
ного догляду 
відповідно до 
клінічних 
протоколів та 
правових 
стандартів 
медсестринства
ПРН 14. Вміти 
підготувати 
пацієнта, 
здійснити забір і 
скерування 
біологічного 
матеріалу на 
лабораторне та 
інструментальне 
дослідження
ПРН 20. Своєчасно 
та належно вести 
медсестринську 
документацію 
відповідно до 
чинного 
законодавства, 
використовуючи 
необхідні 
комп’ютерні 
технології, 
здійснювати 
моніторинг та 
аналіз 
документації

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, 

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Лекція-візуалізація з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекція-прес-конференція, 
лекція-бесіда, методи ІТ,  
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; дискусії; 
конференції в поєднанні з 
СРС; case study; проблемне, 
контекстне навчання; 
навчання на основі досвіду; 
обговорення конкретних 
ситуацій; практичне 
навчання; робота над 
індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота студентів

Усне опитування, есе, 
тестовий контроль, письмові 
експрес-опитування, 
завдання для самостійної 
роботи студентів, 
індивідуальні навчально-
дослідні завдання, 
модульний контроль



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 9. 
Демонструвати 
вміння ефективної 
професійної 
комунікації в усній, 
письмовій формах 
українською та 
іноземною мовами 
для реалізації 
академічної 
мобільності, 
ефективного 
обміну 
професійною 
інформацією
ПРН 20. Своєчасно 
та належно вести 
медсестринську 
документацію 
відповідно до 
чинного 
законодавства, 
використовуючи 
необхідні 
комп’ютерні 
технології, 
здійснювати 
моніторинг та 
аналіз 
документації
ПРН 22. Вміти 
ефективно 
застосовувати 
сучасні освітні 
технології, зокрема 
дистанційні, 
активні методи; 
проводити освітню 
та освітньо-
методичну роботу 
з усіх видів 
навчальних занять 
у закладах фахової 
передвищої освіти; 
розробляти 
індивідуальні 
траєкторії 
розвитку 
здобувачів освіти

ПРН 6. 
Забезпечувати 
здоровий 
психологічний 
мікроклімат у 
колективі, 
використовуючи 

Філософія Методи ІТ, створення 
віртуальної організації, 
віртуальних навчальних 
кімнат, конференції, 
проєктів за допомогою 
програмного забезпечення 
Google Meet, Zoom; 

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, завдання для 
самостійної роботи 
студентів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 



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 9. 
Демонструвати 
вміння ефективної 
професійної 
комунікації в усній, 
письмовій формах 
українською та 
іноземною мовами 
для реалізації 
академічної 
мобільності, 
ефективного 
обміну 
професійною 
інформацією
ПРН 19. 
Практикувати 
застосування 
ефективних 
поведінкових 
стратегій на 
індивідуальному/сі
мейному/суспільно
му рівнях для 
покращення стану 
здоров’я шляхом 
впливу на спосіб 
життя та 
заохочення до 
самостійного 
догляду 
індивідуальних осіб 
та сімей

проблемні семінари, лекції-
прес-конференції, робота в 
команді; дискусії, робота в 
групах, тренінги, 
конференції в поєднанні з 
СРС

контроль

ПРН 2. Проводити 
медсестринську 

Психологія 
спілкування. 

Лекція-візуалізація з 
використанням 

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-



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 4. 
Демонструвати 
вміння керувати 
медсестринським 
персоналом в 
умовах закладів 
охорони здоров’я 
та відповідно до 
посадових 
обов’язків з метою 
дотримання 
санепідрежиму 
вміти: проводити 
навчання 
молодшого 
медперсоналу з 
питань виконання 
функціональних 
обов’язків та ОП; 
контролювати 
роботу молодшого 
медперсоналу та 
дотримання ним 
правил техніки 
безпеки, виконання 
правил 
внутрішнього 
розпорядку 
персоналом та 
пацієнтами, 
дотримання 
заходів 
сангігрежиму в 
палатах та 
медичних 
кабінетах
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 

Конфліктологія мультимедійних технологій; 
лекція-дискусія, лекція-
бесіда, методи ІТ,  проєктів 
за допомогою програмного 
забезпечення Google Meet, 
Zoom; конференції в 
поєднанні з СРС; тренінги; 
case study; проблемне, 
контекстне навчання; 
навчання на основі досвіду; 
обговорення конкретних 
ситуацій; практичне 
навчання, робота над 
індивідуальними 
завданнями; самостійна 
навчально-дослідницька 
робота студентів

опитування, ситуаційні 
завдання, завдання для 
самостійної роботи 
студентів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



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 9. 
Демонструвати 
вміння ефективної 
професійної 
комунікації в усній, 
письмовій формах 
українською та 
іноземною мовами 
для реалізації 
академічної 
мобільності, 
ефективного 
обміну 
професійною 
інформацією
ПРН 19. 
Практикувати 
застосування 
ефективних 
поведінкових 
стратегій на 
індивідуальному/сі
мейному/ 
суспільному рівнях 
для покращення 
стану здоров’я 
шляхом впливу на 
спосіб життя та 
заохочення до 
самостійного 
догляду 
індивідуальних осіб 
та сімей

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 

Основи педагогіки з 
методикою 
викладання

Лекція-візуалізація з 
використанням 
мультимедійних технологій; 
лекція; лекція-бесіда, 
методи ІТ,  проєктів за 
допомогою програмного 
забезпечення Google Meet, 
Zoom; дискусії; конференції 
в поєднанні з СРС, тренінги; 
case study; проблемне, 
контекстне навчання; 
навчання на основі досвіду; 
обговорення конкретних 
ситуацій; робота над 
індивідуальними 
завданнями; практичне 
навчання

Усне опитування, тестовий 
контроль, письмові експрес-
опитування, есе, завдання 
для самостійної роботи 
студентів, індивідуальні 
навчально-дослідні 
завдання, модульний 
контроль



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 9. 
Демонструвати 
вміння ефективної 
професійної 
комунікації в усній, 
письмовій формах 
українською та 
іноземною мовами 
для реалізації 
академічної 
мобільності, 
ефективного 
обміну 
професійною 
інформацією
ПРН 21. 
Використовувати 
дидактичні засади 
методик 
викладання 
навчальних 
дисциплін у 
закладах фахової 
передвищої  освіти
ПРН 22. Вміти 
ефективно 
застосовувати 
сучасні освітні 
технології, зокрема 
дистанційні, 
активні методи; 
проводити освітню 
та освітньо-
методичну роботу 
з усіх видів 
навчальних занять 
у закладах фахової 
передвищої освіти; 
розробляти 
індивідуальні 
траєкторії 
розвитку 
здобувачів освіти

 


